מפה ולוחות זמנים של קו 315

315

אשדוד ↔ רמת גן

צפה באתר

לקו ) 315אשדוד ↔ רמת גן( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אשדוד←רמת גן (2) 20:00 - 05:50 :רמת גן←אשדוד21:30 - 07:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  315וכדי לדעת מתי יגיע קו 315

כיוון :אשדוד←רמת גן
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית אשדוד/רציפים
שד .ירושלים/שד.הרצל
Yerushalayim Avenue

שד' ירושלים/התקומה
 21העצמאות

בני ברית/יהודה הלוי

לוחות זמנים של קו 315
לוח זמנים של קו אשדוד←רמת גן
ראשון

20:00 - 05:50

שני

20:00 - 05:50

שלישי

20:00 - 05:50

רביעי

20:00 - 05:50

חמישי

20:00 - 05:50

שישי

07:00

שבת

לא פעיל

שדרות בני ברית/יצחק הנשיא
בני ברית/הפלמח
Sderot Bnei Brit

שד.בני ברית/הנחושת
בני ברית  /הבושם
צומת נמל אשדוד
צומת ניר גלים
צומת נווה הרצוג
ת .מרכזית יבנה
ת .מרכזית יבנה/רציפים
מחלף מסובים
כביש /4מחלף אלוף שדה
אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר
שדרות אהרון קציר/כפר אז''ר
שדרות אהרון קציר/מנדס

מידע על קו 315
כיוון :אשדוד←רמת גן
תחנות25 :
משך הנסיעה 58 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית אשדוד/רציפים ,שד.
ירושלים/שד.הרצל ,שד' ירושלים/התקומה ,בני ברית/יהודה
הלוי ,שדרות בני ברית/יצחק הנשיא ,בני ברית/הפלמח,
שד.בני ברית/הנחושת ,בני ברית  /הבושם ,צומת נמל אשדוד,
צומת ניר גלים ,צומת נווה הרצוג ,ת .מרכזית יבנה ,ת .מרכזית
יבנה/רציפים ,מחלף מסובים ,כביש /4מחלף אלוף שדה,
אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר ,שדרות אהרון
קציר/כפר אז''ר ,שדרות אהרון קציר/מנדס ,בקו''ם/שדרות
אהרון קציר ,ביה''ח תל השומר ,בית החולים תל
השומר/גריאטריה ,בית החולים תל השומר/מד''א ,ביה''ח תל
השומר ,ביה''ח תל השומר-ילדים ,ביה''ח תל השומר-מיון

בקו''ם/שדרות אהרון קציר
ביה''ח תל השומר
בית החולים תל השומר/גריאטריה
בית החולים תל השומר/מד''א
ביה''ח תל השומר
ביה''ח תל השומר-ילדים
ביה''ח תל השומר-מיון

כיוון :רמת גן←אשדוד
 28תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 315
לוח זמנים של קו רמת גן←אשדוד
ראשון

21:30 - 07:30

שני

21:30 - 07:30

בית החולים תל השומר/ילדים

שלישי

21:30 - 07:30

תל השומר/מעבדות

רביעי

21:30 - 07:30

חמישי

21:30 - 07:30

ביה''ח תל השומר-מיון

בית החולים תל השומר/מד''א
בית החולים תל השומר/גריאטריה

שישי

12:30

שבת

לא פעיל

בית החולים תל השומר/שיקום
בקו''ם/שדרות אהרון קציר
שד' אהרון קציר/מנדס
שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול
כביש /4מחלף אלוף שדה
מחלף מסובים
תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון
ת .מרכזית רשל''צ/רציפים
ת .מרכזית יבנה
ת .מרכזית יבנה/רציפים
צומת נווה הרצוג
צומת ניר גלים
צומת נמל אשדוד
בני ברית/הבושם
בני ברית/האורגים
בני ברית/מורדי הגיטאות
שד.בני ברית/יצחק הנשיא
בני ברית/יהודה הלוי
שדרות ירושלים/אבן עזרא
שדרות ירושלים/אבן עזרא

מידע על קו 315
כיוון :רמת גן←אשדוד
תחנות28 :
משך הנסיעה 66 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ביה''ח תל השומר-מיון ,בית החולים
תל השומר/ילדים ,תל השומר/מעבדות ,בית החולים תל
השומר/מד''א ,בית החולים תל השומר/גריאטריה ,בית
החולים תל השומר/שיקום ,בקו''ם/שדרות אהרון קציר ,שד'
אהרון קציר/מנדס ,שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג,
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול ,כביש /4מחלף אלוף שדה,
מחלף מסובים ,תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון ,ת .מרכזית
רשל''צ/רציפים ,ת .מרכזית יבנה ,ת .מרכזית יבנה/רציפים,
צומת נווה הרצוג ,צומת ניר גלים ,צומת נמל אשדוד ,בני
ברית/הבושם ,בני ברית/האורגים ,בני ברית/מורדי הגיטאות,
שד.בני ברית/יצחק הנשיא ,בני ברית/יהודה הלוי ,שדרות
ירושלים/אבן עזרא ,שדרות ירושלים/אבן עזרא ,שדרות
הרצל/שדרות ירושלים ,תחנה מרכזית אשדוד

 46ביאליק

שדרות הרצל/שדרות ירושלים
Herzl Avenue

תחנה מרכזית אשדוד
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