מפה ולוחות זמנים של קו 84

84

תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון

צפה באתר

לקו ) 84תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ראשון לציון←תל אביב-יפו (2) 20:10 - 05:40 :תל אביב-יפו←ראשון לציון20:30 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  84וכדי לדעת מתי יגיע קו 84

כיוון :ראשון לציון←תל אביב-יפו
 79תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 84
לוח זמנים של קו ראשון לציון←תל אביב-יפו
ראשון

20:10 - 05:40

שני

20:10 - 05:40

שלישי

20:10 - 05:40

רביעי

20:10 - 05:40

חמישי

20:10 - 05:40

אריה שנקר/התגלית

שישי

14:20 - 05:40

כביש /4311מושביץ

שבת

לא פעיל

איקאה/היוזמה
HaYozma

אברהם בומה שביט/מרק מושביץ
אברהם בומה שביט/התגלית

כביש /4311נטעים
כביש /4311המדע
צומת עין הקורא
צומת עין הקורא
תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון
ת .מרכזית רשל''צ/רציפים
בית משפט השלום/ההסתדרות
חומה ומגדל/נגבה
Homa UMigdal

המצלתיים/התזמורת
 2המפוחית

התזמורת/הקלרנית
 1הקלרינט

התזמורת/הגיתית
 58התזמרות

החצוצרה/מוטה גור

מידע על קו 84
כיוון :ראשון לציון←תל אביב-יפו
תחנות79 :
משך הנסיעה 89 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :איקאה/היוזמה ,אברהם בומה
שביט/מרק מושביץ ,אברהם בומה שביט/התגלית ,אריה
שנקר/התגלית ,כביש /4311מושביץ ,כביש /4311נטעים,
כביש /4311המדע ,צומת עין הקורא ,צומת עין הקורא ,תחנה
מרכזית חדשה ראשון לציון ,ת .מרכזית רשל''צ/רציפים ,בית
משפט השלום/ההסתדרות ,חומה ומגדל/נגבה,
המצלתיים/התזמורת ,התזמורת/הקלרנית ,התזמורת/הגיתית,
החצוצרה/מוטה גור ,מוטה גור/המכללה למינהל ,מוטה
גור/יצחק רבין ,לוי אשכול/ישראל גלילי ,לוי אשכול/היין ,תור
הזהב/לוי אשכול ,תור הזהב/הרשבא ,גדולי ישראל/שייקה
אופיר ,חיים בר לב/גדולי ישראל ,חיים בר לב/משה דיין ,משה
דיין/חיים בר לב ,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 .רכבת משה דיין,
קנר/משה שרת ,משה שרת/גלוסקא ,יוסף ספיר/השר חיים
שפירא ,שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר ,בית ספר
לכבאות/רחבעם זאבי ,כורש/זלמן שזר ,זלמן שז''ר/חיל הנדסה,
זלמן שז''ר/חיל התותחנים ,חיל התותחנים/חיל השריון ,חיל
התותחנים ,מרכז הספורט/דרך בגין ,הקוממיות/הרב
ניסנבאום ,הקוממיות/הנביאים ,הנביאים/הקוממיות ,יצחק
שדה/הנביאים ,בלפור/יצחק שדה ,בלפור/מקס נורדאו,

 1הפסנתר

מוטה גור/המכללה למינהל
Mota Gur

מוטה גור/יצחק רבין
 13התזמרות

לוי אשכול/ישראל גלילי
 13הרב נריה

לוי אשכול/היין
 15הזמורה

תור הזהב/לוי אשכול
 14אבן גבירול

תור הזהב/הרשבא
Tor HaZahav

גדולי ישראל/שייקה אופיר
 14למדן

חיים בר לב/גדולי ישראל
חיים בר לב/משה דיין
 2חטיבה שבע

משה דיין/חיים בר לב
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 .רכבת משה דיין
קנר/משה שרת
 32השר יעקב קנר

משה שרת/גלוסקא

בלפור/יוספטל ,הרצל/בלפור ,הרצל/ז'בוטינסקי ,הרצל/הרב
קוק ,רוטשילד/ארלוזורוב ,רוטשילד/בלפור ,שד'
העצמאות/רוטשילד ,ירושלים/הגבול ,שד' ירושלים/הגיבורים,
מחרוזת/שד' ירושלים ,מחרוזת/פעמונית ,נרדור/מחרוזת,
מחלף וולפסון/הרב רובינשטיין ,ת .רכבת וולפסון ,בי''ח וולפסון,
הלוחמים/תל גיבורים ,תל גיבורים/שז''ר ,ביה''ס ברנר/מאיר
גרוסמן ,גרינבוים/מאיר גרוסמן ,גרינבוים/דרך בן צבי,
הרצל/דרך בן צבי ,הגן הזואולוגי/הרצל ,שוקן/דרך קיבוץ
גלויות ,שוקן/דרך שלמה ,שד' הר ציון/וולפסון ,ת.מרכזית ת''א
ק/7.רציפים

 9משה שרת

יוסף ספיר/השר חיים שפירא
 6יוסף ספיר

שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר
 1יוסף ספיר

בית ספר לכבאות/רחבעם זאבי
 2הפור

כורש/זלמן שזר
 13זלמן שזר

זלמן שז''ר/חיל הנדסה
זלמן שז''ר/חיל התותחנים
Hemed

חיל התותחנים/חיל השריון
חיל התותחנים
מרכז הספורט/דרך בגין
הקוממיות/הרב ניסנבאום
הקוממיות/הנביאים
הנביאים/הקוממיות
יצחק שדה/הנביאים
בלפור/יצחק שדה
Etsel

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יוספטל
 48יוספטל

הרצל/בלפור
הרצל/ז'בוטינסקי
הרצל/הרב קוק
רוטשילד/ארלוזורוב
 12רוטשילד

רוטשילד/בלפור
שד' העצמאות/רוטשילד
 67שדרות העצמאות

ירושלים/הגבול
שד' ירושלים/הגיבורים

 219ירושלים

מחרוזת/שד' ירושלים
 4מחרוזת

מחרוזת/פעמונית
 26מחרוזת

נרדור/מחרוזת
 6נרדור

מחלף וולפסון/הרב רובינשטיין
 36סומקן

ת .רכבת וולפסון
בי''ח וולפסון
הלוחמים/תל גיבורים
HaLohamim

תל גיבורים/שז''ר
 9תל גבורים

ביה''ס ברנר/מאיר גרוסמן
Meir Grossman

גרינבוים/מאיר גרוסמן
 31גרינבוים

גרינבוים/דרך בן צבי
 3גרינבוים

הרצל/דרך בן צבי
Herzl

הגן הזואולוגי/הרצל
 172הרצל

שוקן/דרך קיבוץ גלויות
 21שוקן זלמן

שוקן/דרך שלמה
 7שוקן זלמן

שד' הר ציון/וולפסון
Har Zion Avenue

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←ראשון לציון
 74תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 84
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←ראשון לציון
ראשון

20:30 - 06:00

שני

20:30 - 06:00

שלישי

20:30 - 06:00

רביעי

20:30 - 06:00

העליה/מטלון

חמישי

20:30 - 06:00

 32העליה

שישי

14:20 - 06:00

העליה/פלורנטין

שבת

לא פעיל

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
 108לוינסקי

לוינסקי/שד' הר ציון
 89לוינסקי

60א העליה

שוקן/בר יוחאי
 18שוקן זלמן

שוקן/דרך קיבוץ גלויות
 32שוקן זלמן

הגן הזואולוגי/הרצל
 170הרצל

גרינבוים/דרך בן צבי
Gruenbaum

גרינבוים/מאיר גרוסמן
 12צונץ

ביה''ס ברנר/מאיר גרוסמן
 13גרוסמן מאיר

תל גיבורים/מאיר גרוסמן
Tel Giborim

הלוחמים/תל גיבורים
HaLohamim

בי''ח וולפסון
 13הלוחמים

הרב רובינשטיין/נרדור
 61רובינשטין יצחק

נרדור/מחרוזת
 3נרדור

מחרוזת/פעמונית
26א מחרוזת

מחרוזת/שד' ירושלים
4א מחרוזת

גבעת התמרים/שד' ירושלים
210א ירושלים

מידע על קו 84
כיוון :תל אביב-יפו←ראשון לציון
תחנות74 :
משך הנסיעה 89 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים,
לוינסקי/שד' הר ציון ,העליה/מטלון ,העליה/פלורנטין,
שוקן/בר יוחאי ,שוקן/דרך קיבוץ גלויות ,הגן הזואולוגי/הרצל,
גרינבוים/דרך בן צבי ,גרינבוים/מאיר גרוסמן ,ביה''ס
ברנר/מאיר גרוסמן ,תל גיבורים/מאיר גרוסמן ,הלוחמים/תל
גיבורים ,בי''ח וולפסון ,הרב רובינשטיין/נרדור ,נרדור/מחרוזת,
מחרוזת/פעמונית ,מחרוזת/שד' ירושלים ,גבעת התמרים/שד'
ירושלים ,שד' ירושלים/הגבול ,שד' העצמאות/רוטשילד,
בלפור/ירושלים ,בלפור/שדרות העצמאות ,בלפור/ז'בוטינסקי,
בלפור/יוספטל ,בלפור/מקס נורדאו ,בלפור/יצחק שדה ,גנרל
קניג/הנביאים ,אורט ישראל/גנרל קניג ,העמל/העבודה ,הרב
ניסנבאום/העמל ,מרכז הספורט/דרך בגין ,דרך מנחם
בגין/כורש ,חיל התותחנים/אחי הץ ,זלמן שזר/חיל הים,
כורש/רחבעם זאבי ,בי''ס לכבאות/רחבעם זאבי ,רחבעם
זאבי/שד.מרילנד ,יוסף ספיר/שמעון ישראלי ,השר חיים
שפירא/יוסף ספיר ,השר חיים שפירא/הרב שלום ג'רופי ,ת.
רכבת משה דיין ,יוסף לישנסקי/ההגנה ,חונים קונים/לישנסקי,
דוד סחרוב/אלחנן ,דוד סחרוב/אליעזר מזל ,דוד
סחרוב/אברהם בר ,שדרות משה דיין/אברהם בר ,חיים בר
לב/החלוצים ,גדולי ישראל/חיים בר לב ,גדולי ישראל/השירה
העברית ,השירה העברית/גדולי ישראל ,השירה
העברית/המשוררת רחל ,מורשת ישראל/הרב נריה ,תור
הזהב/לוי אשכול ,לוי אשכול/יצחק רבין ,המכללה
למינהל/מוטה גור ,מוטה גור/אלי ויזל ,החצוצרה/התזמורת,
התזמורת/התוף ,התזמורת/המצלתיים ,המצלתיים/חומה
ומגדל ,חומה ומגדל/אושה ,חומה ומגדל/ההסתדרות,
ההסתדרות/שדה נחום ,תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון ,ת.
מרכזית רשל''צ/רציפים ,מחלף עין הקורא ,כביש /4311כביש
 ,412כביש /4311המדע ,כביש /4311מושביץ ,אריה
שנקר/התגלית ,אברהם בומה שביט/התגלית ,אברהם בומה
שביט/מרק מושביץ ,איקאה/מרק מושביץ

שד' ירושלים/הגבול
 24זלמן מייזל

שד' העצמאות/רוטשילד
 67שדרות העצמאות

בלפור/ירושלים
בלפור/שדרות העצמאות
 60בלפור

בלפור/ז'בוטינסקי
 87בלפור

בלפור/יוספטל
בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יצחק שדה
Etsel

גנרל קניג/הנביאים
General Koenig

אורט ישראל/גנרל קניג
Ort Israel

העמל/העבודה
הרב ניסנבאום/העמל
מרכז הספורט/דרך בגין
דרך מנחם בגין/כורש
חיל התותחנים/אחי הץ
Heil HaTothanim

זלמן שזר/חיל הים
Heil HaShlishot

כורש/רחבעם זאבי
בי''ס לכבאות/רחבעם זאבי
רחבעם זאבי/שד.מרילנד
Mariland Avenue

יוסף ספיר/שמעון ישראלי
 4יוסף ספיר

השר חיים שפירא/יוסף ספיר
השר חיים שפירא/הרב שלום ג'רופי
ת .רכבת משה דיין
יוסף לישנסקי/ההגנה

 3יוסף לישנסקי

חונים קונים/לישנסקי
 8יוסף לישנסקי

דוד סחרוב/אלחנן
 20יוסף לישנסקי

דוד סחרוב/אליעזר מזל
 18דוד סחרוב

דוד סחרוב/אברהם בר
שדרות משה דיין/אברהם בר
חיים בר לב/החלוצים
 58נביעות

גדולי ישראל/חיים בר לב
Gdolei Israel

גדולי ישראל/השירה העברית
Gdolei Israel

השירה העברית/גדולי ישראל
השירה העברית/המשוררת רחל
 4השירה העברית

מורשת ישראל/הרב נריה
 18מורשת ישראל

תור הזהב/לוי אשכול
 18הרב מלובביץ

לוי אשכול/יצחק רבין
 11הרב נריה

המכללה למינהל/מוטה גור
מוטה גור/אלי ויזל
החצוצרה/התזמורת
התזמורת/התוף
 56התזמרות

התזמורת/המצלתיים
 1הקלרינט

המצלתיים/חומה ומגדל
חומה ומגדל/אושה
 16אושה

חומה ומגדל/ההסתדרות
Homa UMigdal

ההסתדרות/שדה נחום
 1שדה נחום

תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון
ת .מרכזית רשל''צ/רציפים
מחלף עין הקורא
כביש /4311כביש 412
כביש /4311המדע
כביש /4311מושביץ
אריה שנקר/התגלית
אברהם בומה שביט/התגלית
אברהם בומה שביט/מרק מושביץ
איקאה/מרק מושביץ
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