מפה ולוחות זמנים של קו 350

350

תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה

צפה באתר

לקו ) 350תל אביב-יפו ↔ פתח תקווה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1פתח תקווה←תל אביב-יפו (2) 07:10 - 06:15 :תל אביב-יפו←פתח תקווה18:10 - 16:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  350וכדי לדעת מתי יגיע קו 350

כיוון :פתח תקווה←תל אביב-יפו
 38תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 350
לוח זמנים של קו פתח תקווה←תל אביב-יפו
ראשון

07:10 - 06:15

שני

07:10 - 06:15

שלישי

07:10 - 06:15

רביעי

07:10 - 06:15

שפרינצק  /פינס

חמישי

07:10 - 06:15

Yaldei Marishin

שישי

לא פעיל

יחיאל מיכל פינס/רוטשילד

שבת

לא פעיל

בית רבקה
HaHamisha

תיכון תלם/שפרינצק
Sprinzak

העצמאות/משעול ד''ר נפתלי קבנצל
העצמאות  -מרכז פיס
HaAtzmaut

העצמאות/דיקר
כיכר קובלנץ/העצמאות
HaAtzmaut

העצמאות/ויצמן
העצמאות/משה דוד מייזנר
העצמאות  -כיכר קפלנסקי
כיכר יפה נוף
HaAtzmaut

דרך יצחק רבין/העצמאות
מחלף אונו/כביש 471
כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

מידע על קו 350
כיוון :פתח תקווה←תל אביב-יפו
תחנות38 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית רבקה ,תיכון תלם/שפרינצק,
שפרינצק  /פינס ,יחיאל מיכל פינס/רוטשילד,
העצמאות/משעול ד''ר נפתלי קבנצל ,העצמאות  -מרכז פיס,
העצמאות/דיקר ,כיכר קובלנץ/העצמאות ,העצמאות/ויצמן,
העצמאות/משה דוד מייזנר ,העצמאות  -כיכר קפלנסקי ,כיכר
יפה נוף ,דרך יצחק רבין/העצמאות ,מחלף אונו/כביש ,471
כביש /471זבוטינסקי ,אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול ,גשר
בר אילן/כביש  ,4מחלף גבעת שמואל/כביש  ,4גבעת
שמואל/גשר הולכי רגל ,מחלף גהה ,דרך ז'בוטינסקי/דב הוז,
ז'בוטינסקי /אבו חצירא ,דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר ,דרך
ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון ,דרך ז'בוטינסקי/רש''י ,דרך זאב
ז'בוטינסקי/הרצל ,דרך ז'בוטינסקי/ביאליק ,דרך
ז'בוטינסקי/גלעד ,הבורסה/דרך ז'בוטינסקי ,רכבת מרכז/על
פרשת דרכים ,קניון עזריאלי/דרך בגין ,גשר קלקא/דרך בגין,
המסגר/יצחק שדה/1185 ,המסגר ,דרך בגין/נחמני ,חברת
חשמל/דרך בגין ,השומרון/שד' הר ציון ,ת.מרכזית ת''א
ק/7.רציפים

גשר בר אילן/כביש 4
מחלף גבעת שמואל/כביש 4
כביש גהה

גבעת שמואל/גשר הולכי רגל
מחלף גהה
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
ז'בוטינסקי /אבו חצירא
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
דרך ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון
 151ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
 125ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל
Herzl

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
 79ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
 35ז'בוטינסקי

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
רכבת מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

קניון עזריאלי/דרך בגין
 8עין דור

גשר קלקא/דרך בגין
 5מקלף מרדכי

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

/1185המסגר
דרך בגין/נחמני
 64נחמני

חברת חשמל/דרך בגין
 15בגין מנחם

השומרון/שד' הר ציון
 6השומרון

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←פתח תקווה
 37תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 350
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←פתח תקווה
ראשון

18:10 - 16:00

שני

18:10 - 16:00

שלישי

18:10 - 16:00

רביעי

18:10 - 16:00

ת.מ.ישנה/סלומון

חמישי

18:10 - 16:00

 12סלומון

שישי

לא פעיל

דרך בגין/הרכבת

שבת

לא פעיל

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

שד' הר ציון/וולפסון
 25הר ציון

 52מנחם בגין

/1185המסגר
המסגר/בן אביגדור
 54המסגר

גשר קלקא/דרך בגין
 122בגין מנחם

קניון עזריאלי/דרך בגין
 134בגין מנחם

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים
Menachem Begin

ת .רכבת ת''א מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/גלעד
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
 63ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/הרצל
דרך ז'בוטינסקי/רש''י
 123דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
 68זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
מחלף גהה/כביש 4

מידע על קו 350
כיוון :תל אביב-יפו←פתח תקווה
תחנות37 :
משך הנסיעה 49 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים ,שד'
הר ציון/וולפסון ,ת.מ.ישנה/סלומון ,דרך בגין/הרכבת,
/1185המסגר ,המסגר/בן אביגדור ,גשר קלקא/דרך בגין ,קניון
עזריאלי/דרך בגין ,דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים ,ת .רכבת
ת''א מרכז/על פרשת דרכים ,הבורסה/דרך ז'בוטינסקי ,דרך
ז'בוטינסקי/גלעד ,דרך ז'בוטינסקי/ביאליק ,דרך
ז'בוטינסקי/הרצל ,דרך ז'בוטינסקי/רש''י ,דרך ז'בוטינסקי/רבי
עקיבא ,דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר ,דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא,
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב ,דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ ,מחלף
גהה/כביש  ,4ג .שמואל /גשר הולכי רגל ,מחלף גבעת
שמואל/כביש  ,4גשר בר אילן/כביש  ,4אוניברסיטת בר אילן,
עצמאות /יפה נוף ,כיכר יפה נוף ,כיכר קפלנסקי ,קניון
גנים/העצמאות ,העצמאות  /וייצמן ,כיכר קובלנץ ,יד
הבנים/זרובבל ,מיכל פינס  /רוטשילד ,בית ספר מרחביה,
שפרינצק  /פינס ,תיכון תלם/שפרינצק ,בית רבקה

ג .שמואל /גשר הולכי רגל
מחלף גבעת שמואל/כביש 4
גשר בר אילן/כביש 4
אוניברסיטת בר אילן
 9יגאל אלון

עצמאות /יפה נוף
HaAtzmaut

כיכר יפה נוף
HaAtzmaut

כיכר קפלנסקי
קניון גנים/העצמאות
העצמאות  /וייצמן
HaAtzmaut

כיכר קובלנץ
יד הבנים/זרובבל
מיכל פינס  /רוטשילד
בית ספר מרחביה
שפרינצק  /פינס
תיכון תלם/שפרינצק
Sprinzak

בית רבקה
HaHamisha
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