מפה ולוחות זמנים של קו 67

67

קניון איילון ↔ איצטדיון וינטר

צפה באתר

לקו ) 67קניון איילון ↔ איצטדיון וינטר( יש  3מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1איצטדיון וינטר←קניון איילון (2) 23:45 - 04:55 :דרך נגבה/הירדן←איצטדיון וינטר (3) 07:15 :קניון איילון←איצטדיון וינטר- 00:05 :
23:45
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  67וכדי לדעת מתי יגיע קו 67

כיוון :איצטדיון וינטר←קניון איילון
 31תחנות

איצטדיון וינטר
כיכר הרב פרדס/שלם
HaRav Pardes

עזריאל/גבעתי
Azriel

יהדות פילדלפיה/עזריאל

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 67
לוח זמנים של קו איצטדיון וינטר←קניון איילון
ראשון

23:45 - 00:00

שני

23:45 - 04:55

שלישי

23:45 - 04:55

רביעי

23:45 - 04:55

חמישי

23:45 - 04:55

שישי

15:05 - 05:00

שבת

23:35 - 17:38

שלום עליכם/סן מרטין
כפר המכביה/ברנשטיין
ברנשטיין/אלוף שדה
הירדן /אלוף שדה
HaYarden

בן אליעזר/הירדן
Arieh Ben Eliezer

בן אליעזר/פנחס רוטנברג
 9סמטת היסמין

בן אליעזר/אצ''ל
דרך נגבה/בן אליעזר
נגבה /הירדן
 22מיכאל

נגבה /הרא''ה
 2אמיר

ביה''ס חורב/עוזיאל
 2אהוד

מידע על קו 67
כיוון :איצטדיון וינטר←קניון איילון
תחנות31 :
משך הנסיעה 40 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :איצטדיון וינטר ,כיכר הרב
פרדס/שלם ,עזריאל/גבעתי ,יהדות פילדלפיה/עזריאל ,שלום
עליכם/סן מרטין ,כפר המכביה/ברנשטיין ,ברנשטיין/אלוף
שדה ,הירדן /אלוף שדה ,בן אליעזר/הירדן ,בן אליעזר/פנחס
רוטנברג ,בן אליעזר/אצ''ל ,דרך נגבה/בן אליעזר ,נגבה/
הירדן ,נגבה /הרא''ה ,ביה''ס חורב/עוזיאל ,שד .ירושלים/
עוזיאל ,שד' ירושלים/דרך בן גוריון ,בן גוריון /כצנלסון ,בן גוריון/
סירקין ,הרצל/קריניצי ,הרצל/קופת חולים ,הרצל/דרך
ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי/ביאליק ,דרך ז'בוטינסקי/גלעד,
דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי ,דרך אבא הלל/ביאליק ,דרך
אבא הלל/רוקח ,דרך אבא הלל/התקווה ,דרך אבא הלל/רש''י,
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל ,קניון איילון

שד .ירושלים /עוזיאל
Yerushalayim Avenue

שד' ירושלים/דרך בן גוריון
 26עציון

בן גוריון /כצנלסון
 169בן גוריון

בן גוריון /סירקין
Ben Gurion

הרצל/קריניצי
 35קריניצי

הרצל/קופת חולים
 36הרצל

הרצל/דרך ז'בוטינסקי
Herzl

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
 79ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
 35ז'בוטינסקי

דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/ביאליק
 3תלפיות

דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
 29חרות

דרך אבא הלל/רש''י
 128דרך אבא הלל

מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
 148דרך אבא הלל

קניון איילון

כיוון :דרך נגבה/הירדן←איצטדיון וינטר
 15תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

דרך נגבה/הירדן
 48נגבה

דרך נגבה/בן אליעזר
בן אליעזר/אצ''ל
Arieh Ben Eliezer

פנחס רוטנברג/בן אליעזר
 89פנחס רוטנברג

לוחות זמנים של קו 67
לוח זמנים של קו דרך נגבה/הירדן←איצטדיון וינטר
ראשון

07:15

שני

07:15

שלישי

07:15

רביעי

07:15

חמישי

07:15

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

הירדן /פנחס
הירדן/אלוף שדה
HaYarden

ברנשטיין/אלוף שדה
רזיאל/אלוף דוד
Raziel

אלוף דוד/גבעתי
שלום עליכם/גבעתי
בית הספר נטעים/יהדות פילדלפיה
עזריאל/גבעתי
כיכר הרב פרדס/שלם
HaRav Pardes

אצטדיון וינטר/אחד העם
איצטדיון וינטר

מידע על קו 67
כיוון :דרך נגבה/הירדן←איצטדיון וינטר
תחנות15 :
משך הנסיעה 17 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דרך נגבה/הירדן ,דרך נגבה/בן
אליעזר ,בן אליעזר/אצ''ל ,פנחס רוטנברג/בן אליעזר ,הירדן/
פנחס ,הירדן/אלוף שדה ,ברנשטיין/אלוף שדה ,רזיאל/אלוף
דוד ,אלוף דוד/גבעתי ,שלום עליכם/גבעתי ,בית הספר
נטעים/יהדות פילדלפיה ,עזריאל/גבעתי ,כיכר הרב
פרדס/שלם ,אצטדיון וינטר/אחד העם ,איצטדיון וינטר

כיוון :קניון איילון←איצטדיון וינטר
 34תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

קניון איילון
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
 148דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/רש''י
 128דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/התקווה
Aba Hilel

לוחות זמנים של קו 67
לוח זמנים של קו קניון איילון←איצטדיון וינטר
ראשון

23:45 - 00:10

שני

23:45 - 00:05

שלישי

23:45 - 00:05

רביעי

23:45 - 00:05

חמישי

23:45 - 00:05

שישי

15:15 - 00:05

שבת

23:48 - 17:50

דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/דרך זאב ז'בוטינסקי
 3אבא הלל

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
ביאליק/נורדאו
Bialik

עיריית ר''ג/ביאליק
 31ביאליק

ביאליק/השוטרת
 1השוטרת

קריניצי/ביאליק
Krinitzi

קריניצי/הרצל
 2מבוא אריה

בן גוריון /הרצל
Ben Gurion

בן גוריון/המעגל
 169בן גוריון

שד .ירושלים/מוריה
 28שדרות ירושלים

ביה''ס חורב/עוזיאל
 56יד שלום

נגבה /הרא''ה
 1אמיר

דרך נגבה/הירדן

מידע על קו 67
כיוון :קניון איילון←איצטדיון וינטר
תחנות34 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :קניון איילון ,מוזיאון לאמנות/דרך
אבא הלל ,דרך אבא הלל/רש''י ,דרך אבא הלל/התקווה ,דרך
אבא הלל/רוקח ,דרך אבא הלל/ביאליק ,דרך אבא הלל/דרך
זאב ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי/גלעד ,דרך ז'בוטינסקי/ביאליק,
ביאליק/נורדאו ,עיריית ר''ג/ביאליק ,ביאליק/השוטרת,
קריניצי/ביאליק ,קריניצי/הרצל ,בן גוריון /הרצל ,בן
גוריון/המעגל ,שד .ירושלים/מוריה ,ביה''ס חורב/עוזיאל ,נגבה/
הרא''ה ,דרך נגבה/הירדן ,דרך נגבה/בן אליעזר ,בן
אליעזר/אצ''ל ,פנחס רוטנברג/בן אליעזר ,הירדן /פנחס,
הירדן/אלוף שדה ,ברנשטיין/אלוף שדה ,רזיאל/אלוף דוד ,אלוף
דוד/גבעתי ,שלום עליכם/גבעתי ,בית הספר נטעים/יהדות
פילדלפיה ,עזריאל/גבעתי ,כיכר הרב פרדס/שלם ,אצטדיון
וינטר/אחד העם ,איצטדיון וינטר

 48נגבה

דרך נגבה/בן אליעזר
בן אליעזר/אצ''ל
Arieh Ben Eliezer

פנחס רוטנברג/בן אליעזר
 89פנחס רוטנברג

הירדן /פנחס
הירדן/אלוף שדה
HaYarden

ברנשטיין/אלוף שדה
רזיאל/אלוף דוד
Raziel

אלוף דוד/גבעתי
שלום עליכם/גבעתי
בית הספר נטעים/יהדות פילדלפיה
עזריאל/גבעתי
כיכר הרב פרדס/שלם
HaRav Pardes

אצטדיון וינטר/אחד העם
איצטדיון וינטר
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