מפה ולוחות זמנים של קו 6

6

מסוף וולפסון ↔ חניון אגד/חורשת היובל

צפה באתר

לקו ) 6מסוף וולפסון ↔ חניון אגד/חורשת היובל( יש  3מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בי''ח וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל (2) 22:00 - 05:30 :חניון אגד/חורשת היובל←מסוף וולפסון (3) 22:00 - 05:00 :מסוף
וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל10:00 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  6וכדי לדעת מתי יגיע קו 6

כיוון :בי''ח וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
 47תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 6
לוח זמנים של קו בי''ח וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
ראשון

22:00 - 05:30

שני

22:00 - 05:30

שלישי

22:00 - 05:30

רביעי

22:00 - 05:30

מחרוזת/נרדור

חמישי

22:00 - 05:30

Mahrozet

שישי

15:00 - 05:30

הרב אביעד/חלמית

שבת

לא פעיל

בי''ח וולפסון
 13הלוחמים

מחרוזת/פעמונית
 26מחרוזת

HaRav Aviad

קיבוץ גלויות/השלושה
קיבוץ גלויות/גוש עציון
Kibutz Galuyot

השלושה/הפלמ''ח
ויצמן/השלושה
ויצמן/קדושי לוצק
Kdoshei Luzk

בית תרבות/ויצמן
ויצמן/רוטשילד
Weizmann

רוטשילד/שדרות העצמאות
Rotschild

רוטשילד/ארלוזורוב
דרך בן גוריון/רוטשילד
חוף הסלע/דרך בן גוריון
Ben Gurion

מידע על קו 6
כיוון :בי''ח וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
תחנות47 :
משך הנסיעה 53 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בי''ח וולפסון ,מחרוזת/פעמונית,
מחרוזת/נרדור ,הרב אביעד/חלמית ,קיבוץ גלויות/השלושה,
קיבוץ גלויות/גוש עציון ,השלושה/הפלמ''ח ,ויצמן/השלושה,
ויצמן/קדושי לוצק ,בית תרבות/ויצמן ,ויצמן/רוטשילד,
רוטשילד/שדרות העצמאות ,רוטשילד/ארלוזורוב ,דרך בן
גוריון/רוטשילד ,חוף הסלע/דרך בן גוריון ,אמפי בת ים/שדרות
העצמאות ,שד' העצמאות/בלפור ,הרב עוזיאל/שד'
העצמאות ,אנילביץ'/דניאל ,מבצע סיני/כצנלסון ,היכל
התרבות/מבצע סיני ,מבצע סיני/הארזים ,מבצע סיני/יוספטל,
יוספטל/מבצע סיני ,ת .רכבת יוספטל ,יוספטל/מבצע סיני,
קניון בת ים/יוספטל ,קניון בת ים/הרב לוי ,הרב לוי/הדקל ,הרב
ניסנבאום/כ''ט בנובמבר ,בית ספר שזר/הרב ניסנבאום,
יוספטל /הרב ניסנבאום ,יוספטל/בלפור ,יוספטל/בורוכוב,
יוספטל/דרך בן גוריון ,דרך בן גוריון/מקס נורדאו ,מצפור
גלים/דרך בן גוריון ,דרך בן גוריון/יצחק שדה,
הקוממיות/הנביאים ,הנביאים/הקוממיות ,גנרל קניג/הנביאים,
אורט ישראל/גנרל קניג ,העמל/העבודה ,הרב
ניסנבאום/העמל ,בית העלמין/הקוממיות ,ת .רכבת הקוממיות,
חניון אגד/חורשת היובל

אמפי בת ים/שדרות העצמאות
 2שדרות העצמאות

שד' העצמאות/בלפור
הרב עוזיאל/שד' העצמאות
אנילביץ'/דניאל
מבצע סיני/כצנלסון
היכל התרבות/מבצע סיני
מבצע סיני/הארזים
מבצע סיני/יוספטל
יוספטל/מבצע סיני
Yoseftal

ת .רכבת יוספטל
יוספטל/מבצע סיני
Simtat Hailanot

קניון בת ים/יוספטל
Yoseftal

קניון בת ים/הרב לוי
HaRav Levi

הרב לוי/הדקל
הרב ניסנבאום/כ''ט בנובמבר
 52ניסנבאום

בית ספר שזר/הרב ניסנבאום
יוספטל /הרב ניסנבאום
 71יוספטל

יוספטל/בלפור
Yoseftal

יוספטל/בורוכוב
יוספטל/דרך בן גוריון
Yoseftal

דרך בן גוריון/מקס נורדאו
Ben Gurion

מצפור גלים/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/יצחק שדה
הקוממיות/הנביאים

הנביאים/הקוממיות
גנרל קניג/הנביאים
General Koenig

אורט ישראל/גנרל קניג
Ort Israel

העמל/העבודה
הרב ניסנבאום/העמל
בית העלמין/הקוממיות
Anna Frank

ת .רכבת הקוממיות
Komemiyut

חניון אגד/חורשת היובל
Dan Shomron

כיוון :חניון אגד/חורשת היובל←מסוף וולפסון
 45תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 6
לוח זמנים של קו חניון אגד/חורשת היובל←מסוף וולפסון
ראשון

22:00 - 05:00

שני

22:00 - 05:00

תחנת דלק היובל/משה דיין

שלישי

22:00 - 05:00

ת .רכבת הקוממיות

רביעי

22:00 - 05:00

Komemiyut

חמישי

22:00 - 05:00

בית העלמין/הקוממיות

שישי

15:00 - 05:00

שבת

לא פעיל

חניון אגד/חורשת היובל

Komemiyut

הקוממיות/הרב ניסנבאום
הקוממיות/נפחא
 10קוממיות

הקוממיות/הנביאים
Komemiyut

הקוממיות/המרינה
חוף מרינה/דרך בן גוריון
 149בן גוריון

דרך בן גוריון/מקס נורדאו
יוספטל/מסריק
יוספטל/בורוכוב
Yoseftal

יוספטל/בלפור
 62יוספטל

יוספטל /הרב ניסנבאום
Yoseftal

הרב ניסנבאום/החרושת
כ''ט בנובמבר/הרב ניסנבאום
Nisenbaum

הרב לוי/הדקל
HaRav Levi

תיכון שז''ר/הרב לוי
Simtat Stern

קניון בת ים/יוספטל
יוספטל/מבצע סיני
Yoseftal

ת .רכבת יוספטל

מידע על קו 6
כיוון :חניון אגד/חורשת היובל←מסוף וולפסון
תחנות45 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חניון אגד/חורשת היובל ,תחנת
דלק היובל/משה דיין ,ת .רכבת הקוממיות ,בית
העלמין/הקוממיות ,הקוממיות/הרב ניסנבאום,
הקוממיות/נפחא ,הקוממיות/הנביאים ,הקוממיות/המרינה ,חוף
מרינה/דרך בן גוריון ,דרך בן גוריון/מקס נורדאו ,יוספטל/מסריק,
יוספטל/בורוכוב ,יוספטל/בלפור ,יוספטל /הרב ניסנבאום ,הרב
ניסנבאום/החרושת ,כ''ט בנובמבר/הרב ניסנבאום ,הרב
לוי/הדקל ,תיכון שז''ר/הרב לוי ,קניון בת ים/יוספטל,
יוספטל/מבצע סיני ,ת .רכבת יוספטל ,מבצע סיני/יוספטל,
מבצע סיני/הארזים ,מבצע סיני/סטרומה ,אנילביץ'/כצנלסון,
הרב עוזיאל/דניאל ,הרב עוזיאל/שד' העצמאות ,שד'
העצמאות/בלפור ,אמפי בת ים/שדרות העצמאות ,חוף
הסלע/דרך בן גוריון ,רוטשילד/דרך בן גוריון ,רוטשילד/בלפור,
רוטשילד/ויצמן ,ביה''ס עקיבא/השלושה ,ביה''ס נתיבות
רבקה/הפלמ''ח ,הפלמ''ח/גוש עציון ,השלושה/ויצמן ,שכונת
עמידר ,מחרוזת/נרדור ,מחרוזת/פעמונית ,מחרוזת/שד'
ירושלים ,שד' ירושלים/מחרוזת ,מרכז הטניס הרב הלר ,ת.
רכבת וולפסון ,מסוף וולפסון

מבצע סיני/יוספטל
Simtat Hailanot

מבצע סיני/הארזים
מבצע סיני/סטרומה
אנילביץ'/כצנלסון
הרב עוזיאל/דניאל
הרב עוזיאל/שד' העצמאות
שד' העצמאות/בלפור
אמפי בת ים/שדרות העצמאות
 1שדרות העצמאות

חוף הסלע/דרך בן גוריון
Ben Gurion

רוטשילד/דרך בן גוריון
Rotschild

רוטשילד/בלפור
רוטשילד/ויצמן
Weizmann

ביה''ס עקיבא/השלושה
ביה''ס נתיבות רבקה/הפלמ''ח
הפלמ''ח/גוש עציון
השלושה/ויצמן
שכונת עמידר
HaRav Aviad

מחרוזת/נרדור
 45מחרוזת

מחרוזת/פעמונית
26א מחרוזת

מחרוזת/שד' ירושלים
4א מחרוזת

שד' ירושלים/מחרוזת
 201ירושלים

מרכז הטניס הרב הלר
HaRav Heler Haim

ת .רכבת וולפסון
מסוף וולפסון
 1הלוחמים

כיוון :מסוף וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
 49תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 6
לוח זמנים של קו מסוף וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
ראשון

10:00 - 06:00

שני

10:00 - 06:00

שלישי

10:00 - 06:00

רביעי

10:00 - 06:00

מחרוזת/שד' ירושלים

חמישי

10:00 - 06:00

 4מחרוזת

שישי

לא פעיל

מחרוזת/פעמונית

שבת

לא פעיל

מסוף וולפסון
 1הלוחמים

בי''ח וולפסון
 13הלוחמים

 26מחרוזת

מחרוזת/נרדור
Mahrozet

הרב אביעד/חלמית
HaRav Aviad

קיבוץ גלויות/השלושה
קיבוץ גלויות/גוש עציון
Kibutz Galuyot

השלושה/הפלמ''ח
ויצמן/השלושה
ויצמן/קדושי לוצק
Kdoshei Luzk

בית תרבות/ויצמן
ויצמן/רוטשילד
Weizmann

רוטשילד/שדרות העצמאות
Rotschild

רוטשילד/ארלוזורוב
דרך בן גוריון/רוטשילד
חוף הסלע/דרך בן גוריון
Ben Gurion

אמפי בת ים/שדרות העצמאות
 2שדרות העצמאות

שד' העצמאות/בלפור
הרב עוזיאל/שד' העצמאות
אנילביץ'/דניאל

מידע על קו 6
כיוון :מסוף וולפסון←חניון אגד/חורשת היובל
תחנות49 :
משך הנסיעה 57 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף וולפסון ,בי''ח וולפסון,
מחרוזת/שד' ירושלים ,מחרוזת/פעמונית ,מחרוזת/נרדור ,הרב
אביעד/חלמית ,קיבוץ גלויות/השלושה ,קיבוץ גלויות/גוש עציון,
השלושה/הפלמ''ח ,ויצמן/השלושה ,ויצמן/קדושי לוצק ,בית
תרבות/ויצמן ,ויצמן/רוטשילד ,רוטשילד/שדרות העצמאות,
רוטשילד/ארלוזורוב ,דרך בן גוריון/רוטשילד ,חוף הסלע/דרך בן
גוריון ,אמפי בת ים/שדרות העצמאות ,שד' העצמאות/בלפור,
הרב עוזיאל/שד' העצמאות ,אנילביץ'/דניאל ,מבצע
סיני/כצנלסון ,היכל התרבות/מבצע סיני ,מבצע סיני/הארזים,
מבצע סיני/יוספטל ,יוספטל/מבצע סיני ,ת .רכבת יוספטל,
יוספטל/מבצע סיני ,קניון בת ים/יוספטל ,קניון בת ים/הרב לוי,
הרב לוי/הדקל ,הרב ניסנבאום/כ''ט בנובמבר ,בית ספר
שזר/הרב ניסנבאום ,יוספטל /הרב ניסנבאום ,יוספטל/בלפור,
יוספטל/בורוכוב ,יוספטל/דרך בן גוריון ,דרך בן גוריון/מקס
נורדאו ,מצפור גלים/דרך בן גוריון ,דרך בן גוריון/יצחק שדה,
הקוממיות/הנביאים ,הנביאים/הקוממיות ,גנרל קניג/הנביאים,
אורט ישראל/גנרל קניג ,העמל/העבודה ,הרב
ניסנבאום/העמל ,בית העלמין/הקוממיות ,ת .רכבת הקוממיות,
חניון אגד/חורשת היובל

מבצע סיני/כצנלסון
היכל התרבות/מבצע סיני
מבצע סיני/הארזים
מבצע סיני/יוספטל
יוספטל/מבצע סיני
Yoseftal

ת .רכבת יוספטל
יוספטל/מבצע סיני
Simtat Hailanot

קניון בת ים/יוספטל
Yoseftal

קניון בת ים/הרב לוי
HaRav Levi

הרב לוי/הדקל
הרב ניסנבאום/כ''ט בנובמבר
 52ניסנבאום

בית ספר שזר/הרב ניסנבאום
יוספטל /הרב ניסנבאום
 71יוספטל

יוספטל/בלפור
Yoseftal

יוספטל/בורוכוב
יוספטל/דרך בן גוריון
Yoseftal

דרך בן גוריון/מקס נורדאו
Ben Gurion

מצפור גלים/דרך בן גוריון
דרך בן גוריון/יצחק שדה
הקוממיות/הנביאים
הנביאים/הקוממיות
גנרל קניג/הנביאים
General Koenig

אורט ישראל/גנרל קניג
Ort Israel

העמל/העבודה

הרב ניסנבאום/העמל
בית העלמין/הקוממיות
Anna Frank

ת .רכבת הקוממיות
Komemiyut

חניון אגד/חורשת היובל
Dan Shomron
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