
כיוון: ראשון לציון ← תל אביב-יפו

55 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 174
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← תל אביב-יפו

05:00 - 23:00ראשון

05:00 - 23:00שני

05:00 - 23:00שלישי

05:00 - 23:00רביעי

לא פעילחמישי

06:10 - 15:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 174
כיוון: ראשון לציון ← תל אביב-יפו

תחנות: 55
משך הנסיעה: 60 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: יחזקאל הנביא/צפניה הנביא,
נחמיה/שדרות יעקב, נחמיה/עובדיה, נחמיה/מלאכי,

נחמיה/מרבד הקסמים, נחמיה/הרקפת, הרקפת/פטריה,
מעפילי מרוקו/הנביאים, מורדי הגטאות/האתרוג, מורדי

הגטאות/האורן, שדרות יעקב/הרקפת, שדרות יעקב/החצב,
שדרות יעקב/האשל, ירושלים/נוה זאב, חנה ומיכאל

לוין/ירושלים, חנה ומיכאל לוין/חיים שרף, חנה ומיכאל
לוין/אולגה ויהושע, כתריאל רפפורט/חיים הרצוג, כתריאל
רפפורט/ד''ר יוסף בורג, בית עלמין צבאי/יוסף בורג, יהודה

הלוי/גבעתי, יהודה הלוי/קידוש השם, יהודה הלוי/הגדוד
העברי, הגדוד העברי/מרגולין, צבי פרנק/הרב צדוק, דרך

המכבים/פיק''א, דרך המכבים/פריימן, דרך המכבים/שדרות
הציונות, נחלת יהודה ב, מכון וולקני/דרך המכבים, צומת בית

דגן, דרך השבעה/קפלן, דרך השבעה/המלאכה, דרך
השבעה/הרצל, דרך השבעה/המכתש, צומת חולון/דרך

השיריון, דרך חיל השריון/דרך קיבוץ גלויות, ת. מרכזית
ת''א/לוינסקי, שד' הר ציון/לוינסקי, השומרון/השרון, דרך

בגין/הרכבת, 1185/המסגר, דרך מנחם בגין/המלאכה, קניון
טי.ל.וי/החשמונאים, אבן גבירול/קרליבך, אבן גבירול/שד'
שאול המלך, אבן גבירול/השופטים, כיכר רבין/אבן גבירול,

עיריית ת''א/אבן גבירול, ארלוזורוב/שלמה המלך (כיוון מערב),
ארלוזורוב/דיזנגוף, הירקון/ארלוזורוב, ירקון/ויתקין,

הירקון/ירמיהו, מסוף רידינג/הורדה

לקו 174 (ראשון לציון ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראשון לציון ← תל אביב-יפו: 05:00 - 23:00 (2) תל אביב-יפו ← ראשון לציון: 00:10 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 174 וכדי לדעת מתי יגיע קו 174

צפייה באתרראשון לציון ← תל אביב-יפו 174

יחזקאל הנביא/צפניה הנביא
Yehezkel HaNavi

נחמיה/שדרות יעקב

נחמיה/עובדיה
Nehemya

נחמיה/מלאכי

נחמיה/מרבד הקסמים

נחמיה/הרקפת

הרקפת/פטריה

מעפילי מרוקו/הנביאים
Maapilei Marocco

מורדי הגטאות/האתרוג

מורדי הגטאות/האורן
HaOren

שדרות יעקב/הרקפת

שדרות יעקב/החצב

שדרות יעקב/האשל

ירושלים/נוה זאב
Yerushalaim

חנה ומיכאל לוין/ירושלים

חנה ומיכאל לוין/חיים שרף
Hannah UMichael Levin

חנה ומיכאל לוין/אולגה ויהושע

מפה ולוחות זמנים של קו 174

https://moovitapp.com/israel-1/lines/174/667859/2779959/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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כתריאל רפפורט/חיים הרצוג
Katriel Rapoport

כתריאל רפפורט/ד''ר יוסף בורג
Katriel Rapoport

בית עלמין צבאי/יוסף בורג

יהודה הלוי/גבעתי

יהודה הלוי/קידוש השם

יהודה הלוי/הגדוד העברי

הגדוד העברי/מרגולין

צבי פרנק/הרב צדוק

דרך המכבים/פיק''א

דרך המכבים/פריימן
26 המכבים

דרך המכבים/שדרות הציונות

נחלת יהודה ב

מכון וולקני/דרך המכבים

צומת בית דגן

דרך השבעה/קפלן

דרך השבעה/המלאכה
Spinoza

דרך השבעה/הרצל
HaShiva

דרך השבעה/המכתש

צומת חולון/דרך השיריון
9 חיל השריון

דרך חיל השריון/דרך קיבוץ גלויות
13א לודויפול

ת. מרכזית ת''א/לוינסקי
107 לוינסקי

שד' הר ציון/לוינסקי
13 הר ציון

השומרון/השרון
3 השומרון

דרך בגין/הרכבת
52 מנחם בגין

1185/המסגר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/174/667859/2779959/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


דרך מנחם בגין/המלאכה
76 בגין מנחם

קניון טי.ל.וי/החשמונאים
105 החשמונאים

אבן גבירול/קרליבך
4 אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
26 אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
Ibn Gvirol

כיכר רבין/אבן גבירול
66 אבן גבירול

עיריית ת''א/אבן גבירול
88 אבן גבירול

ארלוזורוב/שלמה המלך (כיוון מערב)
1 ארבע ארצות

ארלוזורוב/דיזנגוף
26 ארלוזורוב

הירקון/ארלוזורוב
192 הירקון

ירקון/ויתקין
248 הירקון

הירקון/ירמיהו
288 הירקון

מסוף רידינג/הורדה
511 רוקח ישראל



כיוון: תל אביב-יפו ← ראשון לציון

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 174
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← ראשון לציון

07:00 - 23:40ראשון

00:10 - 23:40שני

00:10 - 23:40שלישי

00:10 - 23:30רביעי

00:10חמישי

07:20 - 17:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 174
כיוון: תל אביב-יפו ← ראשון לציון

תחנות: 39
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף רידינג/רציפים, הירקון/שער
ציון, הירקון/שד' נורדאו, ז'בוטינסקי/בן יהודה,

ז'בוטינסקי/דיזנגוף, ז'בוטינסקי/ארבע ארצות, ז'בוטינסקי/אבן
גבירול, אבן גבירול/ארלוזרוב, עיריית ת''א/אבן גבירול, כיכר

רבין/אבן גבירול, אבן גבירול/השופטים, אבן גבירול/שד' שאול
המלך, אבן גבירול/מרמורק, החשמונאים/קרליבך,

המסגר/יצחק שדה, דרך בגין/נחמני, הרכבת/דרך בגין,
הרכבת/סלומון, ת. רכבת ההגנה/החרש, בית ספר הולץ/דרך

חיל השריון, צומת חולון, דרך השבעה/המכתש למזרח, דרך
השבעה/הרצל, דרך השבעה/המלאכה למזרח, דרך

השבעה/קפלן, כביש 44/תחנה מטאורולוגית, צומת בית דגן,
דרך המכבים/מכון וולקאני, נחלת יהודה ב/גשר, דרך
המכבים/שדרות הציונות, דרך המכבים/בי''ס חקלאי,

הרצל/קרן היסוד, הרצל/אוסישקין, הרצל/עין הקורא,
הרצל/אסא, הרצל/ינובסקי, הרצל/שדרות תש''ח, שדרות

נים/הפלמ''ח, ת. רכבת הראשונים

מסוף רידינג/רציפים
9 רוקח ישראל

הירקון/שער ציון
313 הירקון

הירקון/שד' נורדאו
248 הירקון

ז'בוטינסקי/בן יהודה
10 ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/דיזנגוף
26 ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/ארבע ארצות
56 ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/אבן גבירול
80 ז'בוטינסקי

אבן גבירול/ארלוזרוב
111 אבן גבירול

עיריית ת''א/אבן גבירול
71 אבן גבירול

כיכר רבין/אבן גבירול
63 אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
45 אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
31 אבן גבירול

אבן גבירול/מרמורק
9 אבן גבירול

החשמונאים/קרליבך
88 החשמונאים

המסגר/יצחק שדה
35א המסגר

דרך בגין/נחמני
64 נחמני

הרכבת/דרך בגין
HaRakevet

הרכבת/סלומון
38 הרכבת

https://moovitapp.com/israel-1/lines/174/667859/2779958/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


ת. רכבת ההגנה/החרש
15 החרש

בית ספר הולץ/דרך חיל השריון
HaZamir

צומת חולון

דרך השבעה/המכתש למזרח

דרך השבעה/הרצל

דרך השבעה/המלאכה למזרח
HaShiva

דרך השבעה/קפלן

כביש 44/תחנה מטאורולוגית
HaShiva

צומת בית דגן

דרך המכבים/מכון וולקאני

נחלת יהודה ב/גשר

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/בי''ס חקלאי
HaMaccabim

הרצל/קרן היסוד
קליביצקי

הרצל/אוסישקין
30 הרצל

הרצל/עין הקורא
52 הרצל

הרצל/אסא
88 הרצל

הרצל/ינובסקי
3 זאב ז'בוטינסקי

הרצל/שדרות תש''ח

שדרות נים/הפלמ''ח
תחנת רכבת הראשונים

ת. רכבת הראשונים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/174/667859/2779958/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 174 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/174/667859/2779959/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

