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מלון השרון

קניון ארנה

סינמה סיטי, רמת השרון

סמינר הקיבוצים

דיזנגוף / בן יהודה

שד׳ רוקח

חוף זבולון

בית המשפט

קניון שבעת הכוכבים

סוקולוב
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ויצ
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שירות היסעים בסופי שבוע 
אל מוקדי הבילוי, המרינה

ועד לנמל תל-אביב.

חזון והגשמה

יום שבתיום שישיתל אביב - הרצליה | שם )מס׳( תחנהיום שבתיום שישיהרצליה - תל אביב | שם )מס׳( תחנה

כל שעה עגולהדרך ירושלים / י.ל. פרץ
18:00 - 01:00

כל שעה עגולה
09:00 - 16:00

כל שעה עגולהדיזנגוף / בן יהודה )27246(
19:00 - 02:00

כל שעה עגולה
10:00 - 17:00

+3 דקות+3 דקותספורטק / שד׳ רוקח )25953(+3 דקות+3 דקותדרך ירושלים / ברל כצנלסון )26909(

+6 דקות+6 דקותדרך נמיר / חיים לבנון )20050(+5 דקות+5 דקותדרך ירושלים / הבריגדה )26911(

+15 דקות+15 דקותסינמה סיטי, רמת השרון )26749(+8 דקות+8 דקותמנחם בגין / כנפי נשרים )21328(

+23 דקות+23 דקותהשונית / יורדי ים )20373(+13 דקות+13 דקותהמעפילים / נורדאו )27224(

+27 דקות+27 דקותמלון אכדיה )26753(+18 דקות+18 דקותמלון השרון )20432(

+30 דקות+30 דקותחוף זבולון )26759(+20 דקות+20 דקותחוף זבולון )27169(

+32 דקות+32 דקותמלון השרון )26920(+22 דקות+22 דקותרמת ים / מדינת היהודים )27123(

+36 דקות+36 דקותהמעפילים / נורדאו )21448(+27 דקות+27 דקותקניון ארנה )26666(

+40 דקות+40 דקותהמרכז הבין תחומי / מנחם בגין )28642(+34 דקות+34 דקותסינמה סיטי, רמת השרון )28626(

+43 דקות+43 דקותדרך ירושלים / הבריגדה היהודית )26912(+45 דקות+45 דקותדרך נמיר / סמינר הקיבוצים )25071(

+45 דקות+45 דקותדרך ירושלים / ברל כצנלסון )26908(+47 דקות+47 דקותאבן גבירול / שד׳ רוקח

+47 דקות+47 דקותדרך ירושלים / י.ל. פרץ+50 דקות+50 דקותדיזנגוף / בן יהודה )22998(

קו 202 -קו הבריגדה -  יוצא / חוזר כל שעה עגולה

יום שבתיום שישיתל אביב - הרצליה | שם )מס׳( תחנהיום שבתיום שישיהרצליה - תל אביב | שם )מס׳( תחנה

כל שעה עגולהבן גוריון / יבנה )20230(
18:00 - 01:00

כל שעה עגולה
09:00 - 16:00

כל שעה עגולהדיזנגוף / בן יהודה )27246(
19:00 - 02:00

כל שעה עגולה
10:00 - 17:00

+3 דקות+3 דקותספורטק / שד׳ רוקח )25953(+2 דקות+2 דקותבן גוריון / בר כוכבא )20244(

+6 דקות+6 דקותדרך נמיר / חיים לבנון )20050(+4 דקות+4 דקותבית משפט / בן גוריון )21337(

+15 דקות+15 דקותסינמה סיטי, רמת השרון )26749(+7 דקות+7 דקותבן גוריון / סוקולוב )26905(

+23 דקות+23 דקותהשונית / יורדי ים )20373(+8 דקות+8 דקותויצמן / סוקולוב )26900(

+28 דקות+28 דקותשד׳ אבא אבן / משכית )26760(+10 דקות+10 דקותהרב קוק / ויצמן )20217(

+32 דקות+32 דקותקניון שבעת הכוכבים )20172(+13 דקות+13 דקותקניון שבעת הכוכבים / בן ציון מיכאלי )20171(

+35 דקות+35 דקותויצמן / הרב קוק )27108(+17 דקות+17 דקותשד׳ אבא אבן / אריה שנקר )26751(

+38 דקות+38 דקותסוקולוב / הניצנים )26901(+21 דקות+21 דקותקניון ארנה )26666(

+40 דקות+40 דקותקניון לב העיר )26904(+28 דקות+28 דקותסינמה סיטי, רמת השרון )28626(

+42 דקות+42 דקותבן גוריון 22 )20215(+39 דקות+39 דקותדרך נמיר / סמינר הקיבוצים )25071(

+44 דקות+44 דקותבן גוריון / חומה ומגדל )20308(+41 דקות+41 דקותאבן גבירול / שד׳ רוקח

+48 דקות+48 דקותמרכז אמירים / בן גוריון )20242(+44 דקות+44 דקותדיזנגוף / בן יהודה )22998(

קו 201 - קו הרב קוק -  יוצא / חוזר כל שעה עגולה


