מפה ולוחות זמנים של קו 16

16

המרפא ↔ מסוף אגד/קדיש לוז

צפה באתר

לקו ) 16המרפא ↔ מסוף אגד/קדיש לוז( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1המרפא←מסוף אגד/קדיש לוז (2) 23:40 - 06:50 :מסוף אגד/קדיש לוז←מסוף אגד/הר חוצבים23:40 - 06:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  16וכדי לדעת מתי יגיע קו 16

כיוון :המרפא←מסוף אגד/קדיש לוז
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

המרפא
 3המרפא

קרית מדע/המרפא
 3קרית מדע

גולדה/הרטום
האדמורים ליינער
HaAdmorim Lenoar

לוחות זמנים של קו 16
לוח זמנים של קו המרפא←מסוף אגד/קדיש לוז
ראשון

23:40 - 06:50

שני

23:40 - 06:50

שלישי

23:40 - 06:50

רביעי

23:40 - 06:50

חמישי

23:40 - 06:50

שישי

14:40 - 07:00

שבת

23:30 - 18:00

מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה
מעגלי הרי''ם לוין/מעלות דושינסקי
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות
מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור
ים סוף/שאול המלך
Yam Suf

שאול המלך
שאול המלך
גבעת משה
Givat Moshe

אוהלי יוסף/גרוסברג
גרוסברג
חנה
יעקובזון/עזרת תורה
Yakobzon

מידע על קו 16
כיוון :המרפא←מסוף אגד/קדיש לוז
תחנות54 :
משך הנסיעה 40 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :המרפא ,קרית מדע/המרפא,
גולדה/הרטום ,האדמורים ליינער ,מעגלי הרי''ם לוין/מבוא
פתיה ,מעגלי הרי''ם לוין/מעלות דושינסקי ,מעגלי הרי''ם
לוין/מבוא השלום והאחדות ,מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים
מגור ,ים סוף/שאול המלך ,שאול המלך ,שאול המלך ,גבעת
משה ,אוהלי יוסף/גרוסברג ,גרוסברג ,חנה ,יעקובזון/עזרת
תורה ,זית רענן/אהל יהושע ,זית רענן/תורת חסד ,קרית
הילד/סורוצקין ,סורוצקין/שנירר ,מרכז סולם/סורוצקין ,קרית
הילד/סורוצקין ,נווה שמחה/סורוצקין ,פנים מאירות,
המ''ג/פנים מאירות ,המ''ג/גדרה ,זכרון יעקב/המ''ג ,זכרון
יעקב/ראשון לציון ,פתח תקוה/זכרון יעקב ,ישיבת אור
אלחנן/פתח תקוה ,אהל יהושע/שמגר ,רב שפע/שמגר,
שמגר/ירמיהו ,ירמיהו/שמגר ,ירמיהו/תובל ,ירמיהו/אהליאב,
גבעת שאול/כתב סופר ,גבעת שאול/קוטלר ,גבעת
שאול/נג'ארה ,נג'ארה/בן עוזיאל ,אנג'ל/כנפי נשרים,
פרבשטיין/בית הדפוס ,איש שלום/פרבשטיין ,יפה נוף/הארזים,
שדרות הרצל/הר הרצל ,הפסגה/שד' הרצל,
הפסגה/הרשד''ם ,הפסגה/תורה ועבודה ,הרב פרנק/הפסגה,
קרית נוער/הרב פרנק ,קרית נוער/זילברג ,זילברג/קדיש לוז,
קדיש לוז/משה שרת ,מסוף אגד/קדיש לוז

זית רענן/אהל יהושע
Imrei Bina

זית רענן/תורת חסד
קרית הילד/סורוצקין
סורוצקין/שנירר
מרכז סולם/סורוצקין
קרית הילד/סורוצקין
נווה שמחה/סורוצקין
פנים מאירות
Panim Meirot

המ''ג/פנים מאירות
Panim Meirot

המ''ג/גדרה
זכרון יעקב/המ''ג
זכרון יעקב/ראשון לציון
Zichron Yaakov

פתח תקוה/זכרון יעקב
ישיבת אור אלחנן/פתח תקוה
אהל יהושע/שמגר
Ohel Yehushua

רב שפע/שמגר
Shamgar

שמגר/ירמיהו
ירמיהו/שמגר
ירמיהו/תובל
ירמיהו/אהליאב
HaZvi

גבעת שאול/כתב סופר
גבעת שאול/קוטלר
 18גבעת שאול

גבעת שאול/נג'ארה
 21גבעת שאול

נג'ארה/בן עוזיאל
David HaReuveni

אנג'ל/כנפי נשרים
Kanfei Nesharim

פרבשטיין/בית הדפוס
Farbstein

איש שלום/פרבשטיין
יפה נוף/הארזים
Yefe Nof

שדרות הרצל/הר הרצל
Herzl

הפסגה/שד' הרצל
הפסגה/הרשד''ם
Ha'Rashdam

הפסגה/תורה ועבודה
הרב פרנק/הפסגה
קרית נוער/הרב פרנק
Ha'Rav Elfiah

קרית נוער/זילברג
זילברג/קדיש לוז
קדיש לוז/משה שרת
Kadish Luz

מסוף אגד/קדיש לוז

כיוון :מסוף אגד/קדיש לוז←מסוף אגד/הר חוצבים
 56תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 16
לוח זמנים של קו מסוף אגד/קדיש לוז←מסוף אגד/הר חוצבים
ראשון

23:40 - 06:30

שני

23:40 - 06:30

קדיש לוז/משה שרת

שלישי

23:40 - 06:30

זילברג/קדיש לוז

רביעי

23:40 - 06:30

חמישי

23:40 - 06:30

שישי

14:40 - 06:30

שבת

23:40 - 18:00

מסוף אגד/קדיש לוז

קרית נוער/זילברג
הרב פרנק/משולם ראט
בית וגן/הרב אלפיה
הפסגה/צבי לצדיק
Yitzchak Broyer

הפסגה/תורה ועבודה
הפסגה/הרשד''ם
HaPisga

הפסגה/שד' הרצל
שדרות הרצל/הר הרצל
Herzl

תחנת רכבת יפה נוף
תחנת רכבת קלה ככר דניה/שד' הרצל
תחנת רקל''ה החלוץ/פרבשטיין
Farbstein

פרבשטיין/בית הדפוס
Farbstein

אנג'ל/כנפי נשרים
Kanfei Nesharim

נג'ארה/בן עוזיאל
Rabi Israel Najara

גבעת שאול/נג'ארה
 17גבעת שאול

גבעת שאול/קוטלר
 12גבעת שאול

גבעת שאול/כתב סופר
ירמיהו/הצבי
ירמיהו/אהליאב
Argeman

מידע על קו 16
כיוון :מסוף אגד/קדיש לוז←מסוף אגד/הר חוצבים
תחנות56 :
משך הנסיעה 41 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף אגד/קדיש לוז ,קדיש לוז/משה
שרת ,זילברג/קדיש לוז ,קרית נוער/זילברג ,הרב פרנק/משולם
ראט ,בית וגן/הרב אלפיה ,הפסגה/צבי לצדיק ,הפסגה/תורה
ועבודה ,הפסגה/הרשד''ם ,הפסגה/שד' הרצל ,שדרות
הרצל/הר הרצל ,תחנת רכבת יפה נוף ,תחנת רכבת קלה
ככר דניה/שד' הרצל ,תחנת רקל''ה החלוץ/פרבשטיין,
פרבשטיין/בית הדפוס ,אנג'ל/כנפי נשרים ,נג'ארה/בן עוזיאל,
גבעת שאול/נג'ארה ,גבעת שאול/קוטלר ,גבעת שאול/כתב
סופר ,ירמיהו/הצבי ,ירמיהו/אהליאב ,שמגר/ירמיהו ,רב
שפע/שמגר ,אהל יהושע/שמגר ,ישיבת אור אלחנן/פתח
תקוה ,פתח תקווה א ,פתח תקוה/זכרון יעקב ,המ''ג/ראשון
לציון ,המ''ג/זכרון יעקב ,המ''ג/פנים מאירות ,פנים מאירות,
נווה שמחה/סורוצקין ,אוהל דוד/סורוצקין ,מרכז סולם/סורוצקין,
סורוצקין/שנירר ,קרית הילד/סורוצקין ,זית רענן/תורת חסד,
זית רענן/אוהל יהושע ,יעקובזון/עזרת תורה ,חנה ,עלי
הכהן/בר אילן ,בר אילן/רבנו גרשום ,הרב בלוי/שמואל הנביא,
הרב בלוי/אוריאל ,הרב בלוי/אחינועם ,ים סוף/שאול המלך ,ים
סוף/מעגלי הרי''ם לוין ,מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור,
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות ,מעגלי הרי''ם
לוין/מעלות דושינסקי ,מעגלי הרי''ם לוין/האדמור מצאנז,
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה ,האדמורים ליינער ,ישיבת
חורב/שדרות גולדה מאיר ,מסוף אגד/הר חוצבים

שמגר/ירמיהו
רב שפע/שמגר
Shamgar

אהל יהושע/שמגר
Ohel Yehushua

ישיבת אור אלחנן/פתח תקוה
פתח תקווה א
פתח תקוה/זכרון יעקב
Rishon Lezion

המ''ג/ראשון לציון
המ''ג/זכרון יעקב
HaMem Gimel

המ''ג/פנים מאירות
HaMem Gimel

פנים מאירות
Panim Meirot

נווה שמחה/סורוצקין
אוהל דוד/סורוצקין
מרכז סולם/סורוצקין
סורוצקין/שנירר
HaRav Sorotskin

קרית הילד/סורוצקין
זית רענן/תורת חסד
זית רענן/אוהל יהושע
יעקובזון/עזרת תורה
Ezrat Torah

חנה
עלי הכהן/בר אילן
בר אילן/רבנו גרשום
Rabenu Gershom

הרב בלוי/שמואל הנביא
הרב בלוי/אוריאל
אוריאל

הרב בלוי/אחינועם

ים סוף/שאול המלך
Yam Suf

ים סוף/מעגלי הרי''ם לוין
Ha'Admor Megur

מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות
מעגלי הרי''ם לוין/מעלות דושינסקי
MaAgaley Harim Levin

מעגלי הרי''ם לוין/האדמור מצאנז
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה
האדמורים ליינער
HaAdmorim Lenoar

ישיבת חורב/שדרות גולדה מאיר
מסוף אגד/הר חוצבים
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