מפה ולוחות זמנים של קו 182

 182יבנה ↔ ראשון לציון

צפה באתר

לקו ) 182יבנה ↔ ראשון לציון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1יבנה←ראשון לציון (2) 19:45 - 06:20 :ראשון לציון←יבנה21:15 - 11:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  182וכדי לדעת מתי יגיע קו 182

כיוון :יבנה←ראשון לציון
 37תחנות

גיבורי החיל/שדרות הציונות
הנמל/גיבורי החיל
HaNamal

הנמל/האלמוג
הדוגית/המפרש
 20הדוגית

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 182
לוח זמנים של קו יבנה←ראשון לציון
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

19:45 - 06:20

רביעי

19:45 - 06:20

חמישי

19:45 - 06:20

שישי

12:00 - 07:35

שבת

לא פעיל

חטיבת גבעתי/הצדף
Hativat Givati

חטיבת גבעתי/גיבורי החיל
גיבורי החיל/התנאים
 1גיבורי החיל

שבזי/בוכריס
שבזי/שד .הגרי זכריה
אבו חצירא/חבלבל
 2הרב אבוחצירא

העצמאות/הנשיאים
שדרות העצמאות
HaAzmaut Avenue

'שד .העצמאות/אהרון חג'ג
הדרור/דוכיפת
הדרור/הזמיר
 32הדרור

הדרור/הנשר
 4הדרור

מידע על קו 182
כיוון :יבנה←ראשון לציון
תחנות37 :
משך הנסיעה 54 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :גיבורי החיל/שדרות הציונות,
הנמל/גיבורי החיל ,הנמל/האלמוג ,הדוגית/המפרש ,חטיבת
גבעתי/הצדף ,חטיבת גבעתי/גיבורי החיל ,גיבורי
החיל/התנאים ,שבזי/בוכריס ,שבזי/שד .הגרי זכריה ,אבו
חצירא/חבלבל ,העצמאות/הנשיאים ,שדרות העצמאות' ,שד.
העצמאות/אהרון חג'ג ,הדרור/דוכיפת ,הדרור/הזמיר,
הדרור/הנשר ,שדרות דואני/האלון ,סחלב/פטל ,נופר/אטד,
שדרות ז'בוטינסקי/שדרות דואני ,ז'בוטינסקי/הזית,
ז'בוטינסקי/הגפן ,שד .הסנהדרין/שד .ז'בוטינסקי ,שד.
הסנהדרין/הירדן ,שד .הסנהדרין/שד .ירושלים ,ת .מרכזית
יבנה/רציפים ,יוסף לישנסקי/ההגנה ,חונים קונים/לישנסקי,
דוד סחרוב/אלחנן ,דוד סחרוב/אליעזר מזל ,דוד סחרוב/משה
לוי ,משה דיין/גדולי ישראל ,לוי אשכול/חסידי אומות העולם ,לוי
אשכול/תור הזהב ,לוי אשכול/יצחק רבין ,קרית הלאום/ישראל
גלילי ,תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון

שדרות דואני/האלון
 19שדרות דואני

סחלב/פטל
נופר/אטד
Nofar

שדרות ז'בוטינסקי/שדרות דואני
Jabotinsky Avenue

ז'בוטינסקי/הזית
ז'בוטינסקי/הגפן
Jabotinsky Avenue

שד .הסנהדרין/שד .ז'בוטינסקי
שד .הסנהדרין/הירדן
שד .הסנהדרין/שד .ירושלים
ת .מרכזית יבנה/רציפים
יוסף לישנסקי/ההגנה
 3יוסף לישנסקי

חונים קונים/לישנסקי
 8יוסף לישנסקי

דוד סחרוב/אלחנן
 20יוסף לישנסקי

דוד סחרוב/אליעזר מזל
 18דוד סחרוב

דוד סחרוב/משה לוי
 26דוד סחרוב

משה דיין/גדולי ישראל
Moshe Dayan Avenue

לוי אשכול/חסידי אומות העולם
 14הנגיד

לוי אשכול/תור הזהב
 14הרב מלובביץ

לוי אשכול/יצחק רבין
 11הרב נריה

קרית הלאום/ישראל גלילי
 7ישראל גלילי

תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון

כיוון :ראשון לציון←יבנה
 39תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית רשל''צ/רציפים
ישראל גלילי/הסחלב
Israel Galili

לוי אשכול/ישראל גלילי
 13הרב נריה

לוי אשכול/היין
 15הזמורה

לוחות זמנים של קו 182
לוח זמנים של קו ראשון לציון←יבנה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

21:15 - 11:00

רביעי

21:15 - 11:00

חמישי

21:15 - 11:00

שישי

13:30 - 11:00

שבת

לא פעיל

לוי אשכול/הדגן
 28הדגן

לוי אשכול/חסידי אומות העולם
 19העסיס

שדרות משה דיין/הנחשול
Mivtsa Horev

שדרות משה דיין/אבני החושן
רוז'נסקי/משה לוי
 18מרדכי רוז'נסקי

משה לוי/נפתלי פלטין
 10משה לוי

משה לוי/דוד סחרוב
 18משה לוי

דוד סחרוב/אליעזר מזל
 19דוד סחרוב

דוד סחרוב/החומה
 11דוד סחרוב

יוסף לישנסקי/הכשרת הישוב
 17יוסף לישנסקי

יוסף לישנסקי/אצ''ל
Joshef Lishansky

יוסף לישנסקי/ההגנה
Joshef Lishansky

ת .מרכזית יבנה
שד .הסנהדרין/שד .ירושלים
 34שדרות הסנהדרין

שד .הסנהדרין/הירדן
HaYarden

מידע על קו 182
כיוון :ראשון לציון←יבנה
תחנות39 :
משך הנסיעה 53 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית רשל''צ/רציפים ,ישראל
גלילי/הסחלב ,לוי אשכול/ישראל גלילי ,לוי אשכול/היין ,לוי
אשכול/הדגן ,לוי אשכול/חסידי אומות העולם ,שדרות משה
דיין/הנחשול ,שדרות משה דיין/אבני החושן ,רוז'נסקי/משה לוי,
משה לוי/נפתלי פלטין ,משה לוי/דוד סחרוב ,דוד
סחרוב/אליעזר מזל ,דוד סחרוב/החומה ,יוסף
לישנסקי/הכשרת הישוב ,יוסף לישנסקי/אצ''ל ,יוסף
לישנסקי/ההגנה ,ת .מרכזית יבנה ,שד .הסנהדרין/שד.
ירושלים ,שד .הסנהדרין/הירדן ,זבוטינסקי /החרוב ,שד.
ז'בוטינסקי/התאנה ,שדרות ז'בוטינסקי/אגוז ,שד .דואני/שד.
ז'בוטינסקי ,נופר/אטד ,סחלב/פטל ,שד .דואני/סחלב ,שד.
דואני/הדרור ,הדרור/אבו חצירא ,הדרור/דוכיפת' ,שדרות
העצמאות/אהרון חג'ג ,העצמאות/אבו חצירא,
העצמאות/דואני ,עירייה/שד .דואני ,גיבורי החיל/גיבורי
ישראל ,חטיבת גבעתי/גן סנהדרין ,חטיבת גבעתי/קדושי
קהיר ,הדוגית/המפרש ,הנמל/האלמוג ,גיבורי החיל/הנמל

זבוטינסקי /החרוב
Moran

שד .ז'בוטינסקי/התאנה
Jabotinsky Avenue

שדרות ז'בוטינסקי/אגוז
Jabotinsky Avenue

שד .דואני/שד .ז'בוטינסקי
Jabotinsky Avenue

נופר/אטד
סחלב/פטל
Hapetel

שד .דואני/סחלב
 20שדרות דואני

שד .דואני/הדרור
 4הדרור

הדרור/אבו חצירא
 32הדרור

הדרור/דוכיפת
'שדרות העצמאות/אהרון חג'ג
העצמאות/אבו חצירא
 15שדרות העצמאות

העצמאות/דואני
עירייה/שד .דואני
 42שדרות דואני

גיבורי החיל/גיבורי ישראל
 3גיבורי החיל

חטיבת גבעתי/גן סנהדרין
חטיבת גבעתי/קדושי קהיר
הדוגית/המפרש
 31הדוגית

הנמל/האלמוג
HaNamal

גיבורי החיל/הנמל
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