מפה ולוחות זמנים של קו 136

136

מחלף מוטה גור ↔ ת .רכבת בת גלים

צפה באתר

לקו ) 136מחלף מוטה גור ↔ ת .רכבת בת גלים( יש  3מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1גרנד קניון/שמחה גולן←ת .רכבת בת גלים (2) 05:15 :מחלף מוטה גור←ת .רכבת בת גלים (3) 10:15 - 05:30 :ת .רכבת בת
גלים←הדשנים23:15 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  136וכדי לדעת מתי יגיע קו 136

כיוון :גרנד קניון/שמחה גולן←ת .רכבת בת גלים
 39תחנות

גרנד קניון
Simha Golan

גרנד קניון/רופין
הצוללת דקר/פיקא
Hatzollelet Dakar

הצוללת דקר/זלמן שזר

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 136
לוח זמנים של קו גרנד קניון/שמחה גולן←ת .רכבת בת גלים
ראשון

05:15

שני

05:15

שלישי

05:15

רביעי

05:15

חמישי

05:15

שישי

05:15

שבת

לא פעיל

מרטין בובר/הצוללת דקר
Martin Buber

אורן/מרטין בובר
השקמה/האורן
Oren

השיקמה/פיקא
Shikma

פיקא/הראל
חורב/מרכז חורב
Shderot Moriya

מוריה/מאפו
 131שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר
 102שדרות מוריה

מוריה/מעברות
Moriya Avenue

מוריה/ספקטור
מוריה/צפרירים

מידע על קו 136
כיוון :גרנד קניון/שמחה גולן←ת .רכבת בת גלים
תחנות39 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :גרנד קניון ,גרנד קניון/רופין,
הצוללת דקר/פיקא ,הצוללת דקר/זלמן שזר ,מרטין
בובר/הצוללת דקר ,אורן/מרטין בובר ,השקמה/האורן,
השיקמה/פיקא ,פיקא/הראל ,חורב/מרכז חורב ,מוריה/מאפו,
מוריה/קרית ספר ,מוריה/מעברות ,מוריה/ספקטור,
מוריה/צפרירים ,מוריה/פיגין ,מוריה/אודיטוריום ,הנשיא/אלחנן,
הנשיא/שער לבנון ,הנשיא/מרכז פנורמה ,מלון דן
כרמל/הנשיא ,הנשיא/דפנה ,הנשיא/החורשה,
הציונות/הנשיא ,גן הבהאים/הציונות ,הציונות/שפרה,
הציונות/פועה ,הרצליה/הציונות ,הנביאים/אחד העם ,שבתאי
לוי/פרץ ,שבתאי לוי/רשפון ,הגפן/הפרסים ,בן גוריון/אלנבי ,בן
גוריון/המגינים ,המגינים/יצחק שדה ,מרכז רפואי לין ,צומת
דולפין ,בי''ח רמב''ם ,ת .רכבת בת גלים

 47שדרות מוריה

מוריה/פיגין
 26שדרות מוריה

מוריה/אודיטוריום
Oliphant

הנשיא/אלחנן
Carmel Center

הנשיא/שער לבנון
הנשיא/מרכז פנורמה
מלון דן כרמל/הנשיא
הנשיא/דפנה
Dafna

הנשיא/החורשה
HaNasi Avenue

הציונות/הנשיא
HaTsiyonut Avenue

גן הבהאים/הציונות
הציונות/שפרה
הציונות/פועה
 1פועה

הרצליה/הציונות
הנביאים/אחד העם
HaNeviim

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הגפן/הפרסים
בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

בן גוריון/המגינים
 93שדרות המגינים

המגינים/יצחק שדה
מרכז רפואי לין
Sderot HaMeginim

צומת דולפין
בי''ח רמב''ם
Aliyat HaNoar

ת .רכבת בת גלים

כיוון :מחלף מוטה גור←ת .רכבת בת גלים
 56תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 136
לוח זמנים של קו מחלף מוטה גור←ת .רכבת בת גלים
ראשון

10:15 - 05:30

שני

10:15 - 05:30

שלישי

10:15 - 05:30

רביעי

10:15 - 05:30

חמישי

10:15 - 05:30

צומת וולקן

שישי

10:05 - 05:30

משרד הרישוי

שבת

17:28 - 15:58

מחלף מוטה גור
Dshanim

הסתדרות/צומת קרית אתא
שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

קניון לב המפרץ
ת .מרכזית המפרץ/הורדה
ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני
גרנד קניון/שמחה גולן
Simha Golan

גרנד קניון
Simha Golan

גרנד קניון/רופין
היכל הספורט/פיקא
הפלמח/הצלפים
Palmah

הפלמח/קרן היסוד
Kikar Heinrich Serbrov

קרן היסוד/משמר הגבול
בית ספר בן גוריון/קרן היסוד
קרן היסוד
קרן היסוד/רופין
היכל הספורט/פיקא
הצוללת דקר/פיקא
Hatzollelet Dakar

הצוללת דקר/זלמן שזר
מרטין בובר/הצוללת דקר
Martin Buber

אורן/מרטין בובר

מידע על קו 136
כיוון :מחלף מוטה גור←ת .רכבת בת גלים
תחנות56 :
משך הנסיעה 66 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מחלף מוטה גור ,הסתדרות/צומת
קרית אתא ,שדרות ההסתדרות/אריה שנקר ,צומת וולקן,
משרד הרישוי ,קניון לב המפרץ ,ת .מרכזית המפרץ/הורדה ,ת.
מרכזית המפרץ/רציפים עירוני ,גרנד קניון/שמחה גולן ,גרנד
קניון ,גרנד קניון/רופין ,היכל הספורט/פיקא ,הפלמח/הצלפים,
הפלמח/קרן היסוד ,קרן היסוד/משמר הגבול ,בית ספר בן
גוריון/קרן היסוד ,קרן היסוד ,קרן היסוד/רופין ,היכל
הספורט/פיקא ,הצוללת דקר/פיקא ,הצוללת דקר/זלמן שזר,
מרטין בובר/הצוללת דקר ,אורן/מרטין בובר ,השקמה/האורן,
השיקמה/פיקא ,פיקא/הראל ,חורב/מרכז חורב ,מוריה/מאפו,
מוריה/קרית ספר ,מוריה/מעברות ,מוריה/ספקטור,
מוריה/צפרירים ,מוריה/פיגין ,מוריה/אודיטוריום ,הנשיא/אלחנן,
הנשיא/שער לבנון ,הנשיא/מרכז פנורמה ,מלון דן
כרמל/הנשיא ,הנשיא/דפנה ,הנשיא/החורשה,
הציונות/הנשיא ,גן הבהאים/הציונות ,הציונות/שפרה,
הציונות/פועה ,הרצליה/הציונות ,הנביאים/אחד העם ,שבתאי
לוי/פרץ ,שבתאי לוי/רשפון ,הגפן/הפרסים ,בן גוריון/אלנבי ,בן
גוריון/המגינים ,המגינים/יצחק שדה ,מרכז רפואי לין ,צומת
דולפין ,בי''ח רמב''ם ,ת .רכבת בת גלים

השקמה/האורן
Oren

השיקמה/פיקא
Shikma

פיקא/הראל
חורב/מרכז חורב
Shderot Moriya

מוריה/מאפו
 131שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר
 102שדרות מוריה

מוריה/מעברות
Moriya Avenue

מוריה/ספקטור
מוריה/צפרירים
 47שדרות מוריה

מוריה/פיגין
 26שדרות מוריה

מוריה/אודיטוריום
Oliphant

הנשיא/אלחנן
Carmel Center

הנשיא/שער לבנון
הנשיא/מרכז פנורמה
מלון דן כרמל/הנשיא
הנשיא/דפנה
Dafna

הנשיא/החורשה
HaNasi Avenue

הציונות/הנשיא
HaTsiyonut Avenue

גן הבהאים/הציונות
הציונות/שפרה
הציונות/פועה
 1פועה

הרצליה/הציונות
הנביאים/אחד העם

HaNeviim

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הגפן/הפרסים
בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

בן גוריון/המגינים
 93שדרות המגינים

המגינים/יצחק שדה
מרכז רפואי לין
Sderot HaMeginim

צומת דולפין
בי''ח רמב''ם
Aliyat HaNoar

ת .רכבת בת גלים

כיוון :ת .רכבת בת גלים←הדשנים
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .רכבת בת גלים
ת .רכבת בת גלים
Aliyat HaNoar

צומת דולפין/שדרות רוטשילד
מרכז רפואי לין/רוטשילד
Sderot James De Rotschild

לוחות זמנים של קו 136
לוח זמנים של קו ת .רכבת בת גלים←הדשנים
ראשון

23:15 - 05:30

שני

23:15 - 05:30

שלישי

23:15 - 05:30

רביעי

23:15 - 05:30

חמישי

23:15 - 05:30

שישי

16:30 - 06:00

שבת

23:30 - 15:25

המגינים/לוחמי הגטאות
המגינים/בן גוריון
 95שדרות המגינים

בו גוריון/המגינים
 24שדרות דוד בן גוריון

בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

הגפן/בן גוריון
הגפן/הפרסים
HaGefen

הרצליה/הציונות
הנביאים/יונה
 24הנביאים

שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הציונות/הרצליה
הציונות/פועה
 1פועה

הציונות/הילל
גן הבהאים/הציונות
הציונות/שניים בנובמבר
הציונות/שדרות הנשיא
שדרות הנשיא
 20שדרות הנשיא

הנשיא/החורשה
HaNasi Avenue

מידע על קו 136
כיוון :ת .רכבת בת גלים←הדשנים
תחנות54 :
משך הנסיעה 60 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .רכבת בת גלים ,ת .רכבת בת
גלים ,צומת דולפין/שדרות רוטשילד ,מרכז רפואי לין/רוטשילד,
המגינים/לוחמי הגטאות ,המגינים/בן גוריון ,בו גוריון/המגינים,
בן גוריון/אלנבי ,הגפן/בן גוריון ,הגפן/הפרסים,
הרצליה/הציונות ,הנביאים/יונה ,שבתאי לוי/רשפון,
הציונות/הרצליה ,הציונות/פועה ,הציונות/הילל ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שניים בנובמבר ,הציונות/שדרות
הנשיא ,שדרות הנשיא ,הנשיא/החורשה ,הנשיא/איריס,
הנשיא/התשבי ,הנשיא/דרך הים ,מרכז הכרמל/הנשיא,
מוריה/פינסקי ,מוריה/צפרירים ,מוריה/זרובבל ,מוריה/נחשון,
מוריה/קרית ספר ,חורב/מאפו ,מרכז חורב/פיקא ,פיקא/אורן,
אורן/פיקא ,אורן/שיקמה ,מרכז מסחרי/אורן ,אורן/הפרחים,
דקר/מרטין בובר ,הצוללת דקר/זלמן שזר ,הצוללת דקר/פיקא,
קרן היסוד/רופין ,קרן היסוד ,בית ספר בן גוריון/קרן היסוד,
הפלמח/קרן היסוד ,הפלמח/הראל ,רופין/ככר אליזבט ,גרנד
קניון/שמחה גולן ,גרנד קניון ,ת .מרכזית המפרץ/הורדה ,קניון
לב המפרץ/ההסתדרות ,ההסתדרות/בתי זיקוק ,מרכז מסחרי
חוצות המפרץ ,שד .ההסתדרות/אריה שנקר ,הדשנים

הנשיא/איריס
איריס

הנשיא/התשבי
הנשיא/דרך הים
מרכז הכרמל/הנשיא
Carmel Center

מוריה/פינסקי
 13שדרות מוריה

מוריה/צפרירים
 46שדרות מוריה

מוריה/זרובבל
מוריה/נחשון
 94שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר
חורב/מאפו
מרכז חורב/פיקא
פיק"א

פיקא/אורן
פיק"א

אורן/פיקא
אורן/שיקמה
מרכז מסחרי/אורן
Oren

אורן/הפרחים
דקר/מרטין בובר
Hatzollelet Dakar

הצוללת דקר/זלמן שזר
הצוללת דקר/פיקא
Hatzollelet Dakar

קרן היסוד/רופין
קרן היסוד
בית ספר בן גוריון/קרן היסוד
הפלמח/קרן היסוד
Kikar Heinrich Serbrov

הפלמח/הראל
Palmah

רופין/ככר אליזבט
גרנד קניון/שמחה גולן
Simha Golan

גרנד קניון
Simha Golan

ת .מרכזית המפרץ/הורדה
קניון לב המפרץ/ההסתדרות
 72-74שדרות ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק
מרכז מסחרי חוצות המפרץ
שד .ההסתדרות/אריה שנקר
הדשנים
Dshanim

לוחות זמנים ומפה של קו  136זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
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