מועצה מקומית קדימה-צורן
מזמינה אתכם לנסוע
עם תחבורה ציבורית ישירה ומשופרת לכיוון הרכבת

החל מתאריך 12/1/2020מערך הנסיעות הישירות לרכבת יגדל פי 3
וקווים ישירים יחברו את היישוב מבוקר ועד ערב במהלך השבוע.
במקביל ,קווים  11ו 12-יפסיקו לפעול במהלך השבוע (יפעלו בשישי כרגיל).

להלן עיקר השינויים:
 .1קווים ישירים( 55מקדימה 56 ,מצורן) הלוך וחזור בשעות העומס  15:00-19:00 ,06:00-09:30כל
חצי שעה ובמשך היום כמעט כל שעה.
 .2קו  111יתוגבר משמעותית.
 .3קוים ,11ו 12 -יבוטלו במהלך אמצע השבוע ויפעלו כרגיל בימי שישי.
 .4קווים  13ו 111-ימשיכו לחבר את קדימה עם אבן יהודה.
 .5קו חדש -קו  ,17יחבר בין צורן לתל מונד וחזרה .
•

מדובר בתוכנית שהיא פיילוט והציבור מוזמן לעדכן המוקד בהערות/הארות

קו 55
קדימה-רכבת בית יהושוע
מקדימה לרכבת (ימים א'  -ה'):
,14:25 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:20 ,8:55 ,8:25 ,7:50 ,7:20 ,6:55 ,6:20 ,5:55 ,5:25
20:00 ,19:30 ,19:00 ,18:30 ,18:00 ,17:00 ,16:30 ,16:00 ,15:30 ,15:00
מהרכבת לקדימה (ימים א'  -ה'):
,16:10 ,15:40 ,15:10 ,14:40 ,13:40 ,12:40 ,11:40 ,10:40 ,9:40 ,9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10
22:00 ,20:40 ,20:10 ,19:40 ,19:10 ,18:40 ,18:10 ,17:40 ,17:10 ,16:40
למסלול קו  -55אתר 'קווים'

קו 56
צורן-רכבת בית יהושוע
מצורן לרכבת (ימים א'  -ה'):
,14:55 ,14:00 ,13:00 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,8:50 ,8:10 ,7:35 ,7:05 ,6:40 ,6:15 ,5:55 ,5:25
20:00 ,18:55 ,17:55 ,17:25 ,16:55 ,16:25 ,15:55 ,15:25
מהרכבת לצורן (ימים א'  -ה'):
,16:40 ,16:10 ,15:40 ,15:10 ,14:30 ,14:00 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:00 ,9:15 ,8:40 ,8:10 ,7:40
22:00 ,21:00 ,20:00 ,19:10 ,18:40 ,18:10 ,17:40 ,17:10
למסלול קו  -56אתר 'קווים'

קו 111
קדימה -אבן יהודה -רכבת בית יהושוע
לתשומת ליבכם קו  111לא ממשיך לפולג ולהרמלין
מקדימה לרכבת (ימים א'  -ה'):
,18:00 ,17:00 ,16:00 ,15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:00 ,8:00 ,7:00 ,6:10 ,5:10
20:00 ,19:00
מהרכבת לקדימה (ימים א'  -ה'):
20:00 ,19:05 ,18:05 ,17:05 ,16:05 ,15:05 ,14:00 ,13:00 ,11:40 ,10:40 ,9:35 ,8:35
למסלול קו  -111אתר 'קווים'

קו 17
צורן – תל-מונד (חדש!!)
מצורן לתל-מונד17:30 , 16:00 ,13:30 ,12:00 ,10:30 ,9:00 :
מתל-מונד לצורן18:15 , 16:45 ,14:15 ,12:45 ,11:15 ,9:45 :
למסלול קו  -17אתר 'קווים'
*פרוט שעות הנסיעה באחריות חברת קווים ויש להתעדכן באתר שלהם
פרוט בטבלת אקסל הכוללת שינויים למול הקיים לחץ כאן

