
כיוון: ראשון לציון ← מודיעין עילית

50 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 893
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← מודיעין עילית

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:40שבת

מידע על קו 893
כיוון: ראשון לציון ← מודיעין עילית

תחנות: 50
משך הנסיעה: 94 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 893 ראשון לציון ← מודיעין עילית יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראשון לציון ← מודיעין עילית: 21:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 893 וכדי לדעת מתי יגיע קו 893

מפה ולוחות זמנים של קו 893

צפייה באתרראשון לציון ← מודיעין עילית 893

בית עלמין צבאי/יוסף בורג

גבעתי/האחים סולימאן

ירושלים/דוד הראובני

ירושלים/בלפור

ירושלים/שרה ואליהו

ת. רכבת ראשונים

ויצמן/המאה ואחד

קניותר/ויצמן

ת. מרכזית נס ציונה/ויצמן

עזרא/סמטת נחמני

עזרא/מקס נורדאו

ההגנה/לח''י

ההגנה/פלמח

ההגנה/מרגולין

שדרות בית הלל/כניסה לעיר

מסוף עירוני/שדרות בית הלל

מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל

שד. יחזקאל/רב ושמואל

שד. יחזקאל/רב ושמואל

יהודה הנשיא/יחזקאל

תיבות דואר/יהודה הנשיא

יהודה הנשיא ה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/893/333286/1049031/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-333286&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-Israel-1-13-333286-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


לוחות זמנים ומפה של קו 893 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

יהודה הנשיא / רשב''י

שדרות אביי ורבא /יהודה הנשיא

בי''ס מאה שערים

ישיבת מיר/רבי עקיבא

רבי עקיבא ב

רבי עקיבא ג

רבי עקיבא ד

מרכז מסחרי/רשב''י

רשב''י / טרפון

רשב''י ו

רשב''י / יהודה הנשיא

שדרות אביי ורבא/רבי טרפון

שדרות בית הלל/שדרות בית שמאי

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל

רמב''ן/רשב''ם

מעלות החכמה

בית ספר תיכון בית חינוך/הריטב''א

בית מדרש היכל הגרי''מ/הריטב''א

ת''ת עטרת שלמה/הריטב''א

כיכר נאות הפסגה/רש''י

בית הכנסת קרלין

שד' בית שמאי/אור אלחנן

שד' בית שמאי/שערי תשובה

גרין פארק/הרב מפוניבז

עיון התלמוד/הרב מפונביז

חזון אי''ש/אבי עזרי

אבי עזרי ו

אבי עזרי ז

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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