
כיוון: רכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית אשדוד

51 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו רכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית

אשדוד

00:00 - 23:45ראשון

00:00 - 23:45שני

00:00 - 23:45שלישי

00:00 - 23:45רביעי

00:00 - 23:45חמישי

00:00 - 16:00שישי

20:30 - 23:30שבת

מידע על קו 4
כיוון: רכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית אשדוד

תחנות: 51
משך הנסיעה: 49 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 4 (רכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית אשדוד) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית אשדוד: 00:00 - 23:45(2) ת. מרכזית אשדוד/רציפים← רכבת/מסוף ביג - הורדה: 00:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 4 וכדי לדעת מתי יגיע קו 4

מפה ולוחות זמנים של קו 4

צפייה באתררכבת/מסוף ביג - רציפים ← ת. מרכזית אשדוד 4

רכבת/מסוף ביג - רציפים

משה סנה

המשנה

ביה''ח אסותא אשדוד/הרפואה

שדרות אלטלנה/הרפואה

הכלנית/הנורית

הרותם/מבוא הכרכום

הרותם/מבוא השרביטן

שד.הפרחים/הרותם

הפרחים / הכלנית

הכלנית/מבוא האתרוג

הצבעוני/הגויבה

הצבעוני/הרותם

הרותם/החרצית

מילמן/דב גור

דב גור/שלמה בן יוסף

דב גור/אברהם שפירא

רשב''י/שדרות הרב לוין

רשב''י/רבי יוחנן בן זכאי

רשב''י/רבי טרפון

רבי יהודה הנשיא/רב אשי

רבי יהודה הנשיא/שמאי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/516851/6546896/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-516851&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%2F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%92%20-%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
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%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%91%D7%99%D7%92_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93-Israel-1-17-516851-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%2F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%92%20-%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93


כיוון: ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← רכבת/מסוף ביג -
הורדה

53 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← רכבת/מסוף ביג

- הורדה

רבי שמעון בן שטח/רבי יוחנן בן זכאי

יצחק הנשיא/הרב לוין

שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים

חנה סנש/מבצע חורב

שד. הפלמ''ח/חנה סנש

שד.הפלמ''ח/חטיבת גבעתי

שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי

מקיף א'/מורדי הגטאות

רמב''ם/ויצמן

רמב''ם/קיבוץ גלויות

מרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות

שבי ציון/אח''י אילת

שבי ציון/ההסתדרות

מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין

רוגוזין/האלמוגים

רוגוזין/חיים משה שפירא

רוגוזין/האלמוגים

מפקורה/משה דיין

חוף גנדי/מפקורה

אקסודוס/לילי

כיכר המפרשיות/אקסודוס

היכל התרבות

שד.ירושלים/שד.משה דיין

שד. ירושלים/שד.הרצל

העצמאות/התקומה

בית ספר הקריה/העצמאות

העצמאות/הגשמה

העצמאות/הציונות

ת. מרכזית אשדוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/516851/6546896/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-516851&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%2F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%92%20-%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/516851/6437128/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-516851&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%2F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%92%20-%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93


00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 16:00שישי

20:30 - 23:30שבת

מידע על קו 4
כיוון: ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← רכבת/מסוף ביג - הורדה

תחנות: 53
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת. מרכזית אשדוד/רציפים

שדרות מנחם בגין/שדרות הרצל

העצמאות/הציונות

העצמאות/תש''ח

בית ספר הקריה/העצמאות

העצמאות/התקומה

שדרות ירושלים/משה אבן עזרא

ירושלים/קרן היסוד

שדרות ירושלים/שדרות משה דיין

כיכר המפרשיות/אקסודוס

אקסודוס/לילי

חוף הקשתות

רוגוזין/משה דיין

רוגוזין/חיים משה שפירא

רוגוזין/אריה בן אליעזר

מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין

מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון

שבי ציון/שדרות הרצל

קיבוץ גלויות/שבי ציון

רמב''ם/הנרייטה סולד

רמב''ם/שד. הנשיא וייצמן

מקיף א'/מורדי הגטאות

שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי

הפלמ''ח/גשר עד הלום

חנה סנש/מבצע חורב

שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים

יצחק הנשיא/שלמה בן יוסף

יצחק הנשיא/שדרות הפלמ''ח

אלתא/רבי שמעון בן שטח

רבי שמעון בן שטח/רבי יהודה הנשיא

יהודה הנשיא/הלל

רבי יהודה הנשיא/רב אשי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/516851/6437128/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-516851&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%2F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%99%D7%92%20-%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93


לוחות זמנים ומפה של קו 4 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.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

רשב''י/רבי טרפון

רשב''י/רבי יוחנן בן זכאי

רשב''י/הרב לוין

דב גור/אברהם שפירא

מילמן/דב גור

הרותם/החרצית

הרותם/הצבעוני

הצבעוני/הכלנית

הכלנית/מבוא האתרוג

שדרות הפרחים/הכלנית

שד.הפרחים/הרותם

הרותם/מבוא הדגנית

הרותם/מבוא הכרכום

הנורית/הרקפת

שד.אלטלנה/שד.מנחם בגין

ביה''ח אסותא אשדוד/הרפואה

שדרות אלטלנה/הרפואה

אלטלנה

ביה''ח אסותא

משה סנה

רכבת/מסוף ביג - הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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