מפה ולוחות זמנים של קו 31

31

בני ברק ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 31בני ברק ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בני ברק←תל אביב-יפו (2) 22:00 - 05:15 :תל אביב-יפו←בני ברק22:00 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  31וכדי לדעת מתי יגיע קו 31

כיוון :בני ברק←תל אביב-יפו
 33תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 31
לוח זמנים של קו בני ברק←תל אביב-יפו
ראשון

22:00 - 00:00

שני

22:00 - 05:15

שד' ירושלים/חזון אי''ש

שלישי

22:00 - 05:15

הרא''ה /שד .ירושלים

רביעי

22:00 - 05:15

 47חורגין

חמישי

22:00 - 05:15

נגבה /הרא''ה

שישי

14:56 - 05:15

שבת

23:30 - 17:38

חזון אי''ש/מרום נווה

 1אמיר

הירדן /נגבה
הירדן /אצ''ל
Etsel

הירדן /פנחס
הירדן/אלוף שדה
HaYarden

ברנשטיין/אלוף שדה
רזיאל/אלוף דוד
Raziel

המאה ואחד/רזיאל
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
דרך יצחק רבין/אילת
Yitshak Rabin

דרך השלום/דרך יצחק רבין
 72השלום

דרך השלום/דרך הטייסים
 98השלום

דרך הטייסים/דרך השלום

מידע על קו 31
כיוון :בני ברק←תל אביב-יפו
תחנות33 :
משך הנסיעה 46 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חזון אי''ש/מרום נווה ,שד'
ירושלים/חזון אי''ש ,הרא''ה /שד .ירושלים ,נגבה /הרא''ה,
הירדן /נגבה ,הירדן /אצ''ל ,הירדן /פנחס ,הירדן/אלוף שדה,
ברנשטיין/אלוף שדה ,רזיאל/אלוף דוד ,המאה ואחד/רזיאל,
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין ,דרך יצחק רבין/אילת ,דרך
השלום/דרך יצחק רבין ,דרך השלום/דרך הטייסים ,דרך
הטייסים/דרך השלום ,לה גוורדיה/דרך הטייסים ,לה
גוורדיה/הגיבור האלמוני ,לה גוורדיה/שער הגיא ,לה
גוורדיה/יגאל אלון ,לה גוורדיה/המעפילים ,מחלף לה גוורדיה,
ת .רכבת ההגנה/החרש ,תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי,
לוינסקי/שד' הר ציון ,סלומון/השומרון ,דרך בגין/אלנבי,
אלנבי/שדרות רוטשילד ,אלנבי/מזא''ה ,שוק הכרמל/אלנבי,
אלנבי/יונה הנביא ,אלנבי/הירקון ,תחנת הורדה,מסוף כרמלית

 12הטייסים

לה גוורדיה/דרך הטייסים
 91לה גוארדיה

לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
 69לה גוארדיה

לה גוורדיה/שער הגיא
 43לה גוארדיה

לה גוורדיה/יגאל אלון
 27לה גוארדיה

לה גוורדיה/המעפילים
 19לה גוארדיה

מחלף לה גוורדיה
לה גווארדיה

ת .רכבת ההגנה/החרש
 15החרש

תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי
 107לוינסקי

לוינסקי/שד' הר ציון
Lewinski

סלומון/השומרון
Salomon

דרך בגין/אלנבי
 5בגין מנחם

אלנבי/שדרות רוטשילד
 113אלנבי

אלנבי/מזא''ה
 83אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי
 59אלנבי

אלנבי/יונה הנביא
35א אלנבי

אלנבי/הירקון
 11אלנבי

תחנת הורדה,מסוף כרמלית
 24דניאל

כיוון :תל אביב-יפו←בני ברק
 30תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 31
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←בני ברק
ראשון

22:00 - 00:00

שני

22:00 - 05:30

שלישי

22:00 - 05:30

רביעי

22:00 - 05:30

אלנבי/ביאליק

חמישי

22:00 - 05:30

 50אלנבי

שישי

14:58 - 05:30

שוק הכרמל/אלנבי

שבת

23:30 - 17:38

הכובשים/דניאל
 50הכובשים

הכובשים/אלנבי
3ב הכובשים

 70אלנבי

אלנבי/מזא''ה
 82אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי
 110אלנבי

אלנבי/שד' רוטשילד
 122אלנבי

השומרון/שד' הר ציון
 6השומרון

תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי
 112לוינסקי

ת .רכבת ההגנה/החרש
 2החרש

מחלף לה גוורדיה
לה גוורדיה/המעפילים
 20לה גוארדיה

לה גוורדיה/יגאל אלון
 30לה גוארדיה

לה גוורדיה/לוחמי גליפולי
 50לה גוארדיה

לה גוורדיה/הגיבור האלמוני
 64לה גוארדיה

לה גוורדיה/דרך הטייסים
76א לה גוארדיה

דרך השלום/דרך הטייסים
 101השלום

דרך השלום/דרך יצחק רבין
 75השלום

דרך יצחק רבין/דרך השלום

מידע על קו 31
כיוון :תל אביב-יפו←בני ברק
תחנות30 :
משך הנסיעה 40 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הכובשים/דניאל ,הכובשים/אלנבי,
אלנבי/ביאליק ,שוק הכרמל/אלנבי ,אלנבי/מזא''ה ,בית הכנסת
הגדול/אלנבי ,אלנבי/שד' רוטשילד ,השומרון/שד' הר ציון,
תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי ,ת .רכבת ההגנה/החרש ,מחלף
לה גוורדיה ,לה גוורדיה/המעפילים ,לה גוורדיה/יגאל אלון ,לה
גוורדיה/לוחמי גליפולי ,לה גוורדיה/הגיבור האלמוני ,לה
גוורדיה/דרך הטייסים ,דרך השלום/דרך הטייסים ,דרך
השלום/דרך יצחק רבין ,דרך יצחק רבין/דרך השלום ,דרך
יצחק רבין/רביבים ,קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין ,רזיאל/יאיר,
רזיאל/המאה ואחד ,כפר המכביה/ברנשטיין ,הירדן /אלוף
שדה ,הירדן /פנחס ,הירדן/אצ''ל ,דרך נגבה/הירדן ,דרך
נגבה/בן אליעזר ,חזון אי''ש/מרום נווה

 1עמישב

דרך יצחק רבין/רביבים
קניון גבעתיים/דרך יצחק רבין
רזיאל/יאיר
רזיאל/המאה ואחד
כפר המכביה/ברנשטיין
הירדן /אלוף שדה
HaYarden

הירדן /פנחס
הירדן/אצ''ל
Etsel

דרך נגבה/הירדן
 48נגבה

דרך נגבה/בן אליעזר
חזון אי''ש/מרום נווה
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