מפה ולוחות זמנים של קו 128

128

פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 128פתח תקווה ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1פתח תקווה←תל אביב-יפו (2) 20:00 - 12:15 :תל אביב-יפו←פתח תקווה10:25 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  128וכדי לדעת מתי יגיע קו 128

כיוון :פתח תקווה←תל אביב-יפו
 24תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

בן ציון גליס/צבי ברגמן
בן ציון גליס/דרך החיים
Ben Zion Galis

מרדכי בן דרור  /רבניצקי
Ben Dror

גיסין/המכבים

לוחות זמנים של קו 128
לוח זמנים של קו פתח תקווה←תל אביב-יפו
ראשון

20:00 - 12:15

שני

20:00 - 12:15

שלישי

20:00 - 12:15

רביעי

20:00 - 12:15

חמישי

20:00 - 12:15

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

מרכז מסחרי/אבשלום גיסין
Rishon Lezion

אבשלום גיסין/בזל
אבשלום גיסין  /משה דיין
Avshalom Gisin

מרטין גהל/האופן
דרך אם המושבות/המכבים
קניון איילון/דרך ששת הימים
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
 148דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/התקווה
Aba Hilel

ביאליק/תובל
Bialik

פנקס/דרך נמיר
 69פנקס דוד צבי

פנקס/דה האז
 31פנקס דוד צבי

מידע על קו 128
כיוון :פתח תקווה←תל אביב-יפו
תחנות24 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בן ציון גליס/צבי ברגמן ,בן ציון
גליס/דרך החיים ,מרדכי בן דרור  /רבניצקי ,גיסין/המכבים,
מרכז מסחרי/אבשלום גיסין ,אבשלום גיסין/בזל ,אבשלום גיסין
 /משה דיין ,מרטין גהל/האופן ,דרך אם המושבות/המכבים,
קניון איילון/דרך ששת הימים ,מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל,
דרך אבא הלל/התקווה ,ביאליק/תובל ,פנקס/דרך נמיר,
פנקס/דה האז ,אבן גבירול/פנקס ,אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון
דרום( ,ארלוזורוב/שלמה המלך )כיוון מערב( ,דיזנגוף/יודפת,
דיזנגוף/פרישמן ,כיכר דיזנגוף/פינסקר ,בן יהודה/בוגרשוב ,בן
יהודה/אלנבי ,תחנת הורדה,מסוף כרמלית

אבן גבירול/פנקס
 145אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון דרום(
 105אבן גבירול

ארלוזורוב/שלמה המלך )כיוון מערב(
 53ארלוזורוב

דיזנגוף/יודפת
 181דיזנגוף

דיזנגוף/פרישמן
 121דיזנגוף

כיכר דיזנגוף/פינסקר
 63פינסקר

בן יהודה/בוגרשוב
 33בן יהודה

בן יהודה/אלנבי
 3בן יהודה

תחנת הורדה,מסוף כרמלית
 24דניאל

כיוון :תל אביב-יפו←פתח תקווה
 24תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 128
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←פתח תקווה
ראשון

10:25 - 06:00

שני

10:25 - 06:00

שלישי

10:25 - 06:00

רביעי

10:25 - 06:00

בן יהודה/בוגרשוב

חמישי

10:25 - 06:00

 38בן יהודה

שישי

לא פעיל

דיזנגוף סנטר/טשרניחובסקי

שבת

לא פעיל

כרמלית
 65הכובשים

אלנבי/הכובשים
 28אלנבי

Tchernichovsky

בית ליסין/דיזנגוף
 100דיזנגוף

דיזנגוף/יודפת
 180דיזנגוף

ז'בוטינסקי/דיזנגוף
 27מהר"ל

ז'בוטינסקי/אבן גבירול
 80ז'בוטינסקי

פנקס/אבן גבירול
 2פנקס דוד צבי

פנקס/רמז
 28פנקס דוד צבי

פנקס/דרך נמיר
 76פנקס דוד צבי

ביאליק/תובל
Bialik

דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל /דרך ששת הימים
5א הצלע

קניון אילון/דרך ששת הימים
דרך אם המושבות/המכבים
מרטין גהל/האופן
 7מרטין גהל

אבשלום גיסין/משה דיין
Avshalom Gisin

אבשלום גיסין/בזל
אבשלום גיסין/לויתן

מידע על קו 128
כיוון :תל אביב-יפו←פתח תקווה
תחנות24 :
משך הנסיעה 55 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :כרמלית ,אלנבי/הכובשים ,בן
יהודה/בוגרשוב ,דיזנגוף סנטר/טשרניחובסקי ,בית
ליסין/דיזנגוף ,דיזנגוף/יודפת ,ז'בוטינסקי/דיזנגוף,
ז'בוטינסקי/אבן גבירול ,פנקס/אבן גבירול ,פנקס/רמז,
פנקס/דרך נמיר ,ביאליק/תובל ,דרך אבא הלל/רוקח ,דרך אבא
הלל /דרך ששת הימים ,קניון אילון/דרך ששת הימים ,דרך אם
המושבות/המכבים ,מרטין גהל/האופן ,אבשלום גיסין/משה
דיין ,אבשלום גיסין/בזל ,אבשלום גיסין/לויתן ,גיסין/המכבים,
רבניצקי/חיים סוטין ,בן ציון גליס/הבורסקאי ,בן ציון גליס/צבי
ברגמן

גיסין/המכבים
רבניצקי/חיים סוטין
Ben Dror

בן ציון גליס/הבורסקאי
Ben Zion Galis

בן ציון גליס/צבי ברגמן

לוחות זמנים ומפה של קו  128זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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.
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www.moovitapp.com
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