משפרים בשבילכם!
החל מיום שישי ה:24.03.2017-
קו חדש מאור יהודה לקרית אריה ועדכונים בקו 15

קו  77ממסוף אור יהודה
לתחנת רכבת קריית אריה
מסוף אור יהודה
חטיבת אלכסנדרוני  /ההסתדרות
צפריר  -שכ’ נווה רבין
שדרות צפריר/גבי אשכנזי
ניצן/שדרות צפריר
ניצן/גבי אשכנזי
ביה”כ עולי בבל/יוסף חיים
מרכז מסחרי/העצמאות
צומת סביון
דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות
דרך חטיבת אלכסנדרוני/דרך לוי אשכול
דרך לוי אשכול/המעגל
ד .לוי אשכול  /שטרן

קו  77מתחנת רכבת קריית אריה
למסוף אור יהודה

קניון קריית אונו/לוי אשכול
דרך לוי אשכול/הרוגי מלכות בבל
לוי אשכול/וולך
דרך לוי אשכול/יהודה הלוי
דרך לוי אשכול/יצחק רבין
דרך יצחק רבין/העצמאות
דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן
דרך יצחק רבין/אבי אורן
בריכת נווה עוז/דרך יצחק רבין
בי”ח בלינסון/ז’בוטינסקי
פארק פ”ת/הרב משה מלכה
דרך זבולון המר/אבשלום גיסין
תחנת רכבת קרית אריה

תחנת רכבת קרית אריה
תחנת רכבת קרית אריה
דרך אם המושבות/דרך זבולון המר
הרב משה מלכה/גיסין
דרך יצחק רבין/אבי אורן
יצחק רבין/גרוסמן
דרך יצחק רבין/העצמאות
לוי אשכול/רפאל איתן
ספורטק/לוי אשכול
לוי אשכול  /וולך
דרך לוי אשכול/ירושלים
דרך לוי אשכול /הרוגי מלכות בבל
לוי אשכול  -קניון

דרך לוי אשכול/צה’’ל
לוי אשכול  /דורי
דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות
העצמאות  -צומת סביון
העצמאות/הכלנית
צפריר  -שכ’ נווה רבין
שדרות צפריר/גבי אשכנזי
ניצן/שדרות צפריר
ניצן/גבי אשכנזי
מסוף אור יהודה

שינוי מסלול קו 15

קו  15מרפאל איתן/לוי אשכול
למסוף קריית אונו
דרך רפאל איתן/דרך לוי אשכול
הרצל  /גולומב
הרצל  /וינגייט
הרצל/שד .נורדאו
הנשיא/אוסישקין
הנשיא  /ארלוזורוב
דוד רמז/מיכאל וולך
מיכאל וולך/דרך לוי אשכול

לוי אשכול  /וולך
נחל גמלא/שלמה המלך
מועדון נוער/נהר הירדן
הקריה האקדמית אונו/צה”ל
לוי אשכול/דורי
דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות
מסוף קרית אונו

קו  15ממסוף קריית אונו לרפאל
איתן/לוי אשכול
מסוף קרית אונו
מסוף רימון הישן
צה”ל  /חבצלת
מעלה השחר/מיכאל לוין
המייסדים/אברהם גולני
החשמל/האורן
מועצה דתית קריית אונו/דוד רמז

הרצל/וינגייט
הרצל/פארק ורשה
כיכר גרין/לוס אנג’לס
עירייה/יצחק רבין
בי”ס יעקב כהן/יצחק רבין
דרך רפאל איתן/דרך לוי אשכול

לפרטים ומידע נוסף בקרו באתר www.kavim-t.co.il
לזמנים ,תעריפים ומסלולים
פנו למוקד המידע הארצי

לפניות הציבור ניתן ליצור קשר
עם המוקד הטלפוני של קווים
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