
כיוון: מודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 152
לוח זמנים של קו מודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון

06:10 - 18:35ראשון

06:10 - 18:35שני

06:10 - 18:35שלישי

06:10 - 18:35רביעי

06:10 - 18:35חמישי

07:20 - 13:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 152
כיוון: מודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון

תחנות: 35
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות,
עירייה, דם המכבים/שד. החשמונאים, צומת שילת, קברות

המכבים, צומת מבוא מודיעים, צומת נאות קדומים, צומת מתקן
אדם (לכיוון ת"א), צומת מצפה מודיעין, צומת מודיעים, כפר
הנוער בן שמן/443, צומת בן שמן, בית ספר על''ה/שפירא,

ד''ר מרדכי וחווה פרימן/החלוץ, החשמונאים/קהילת ניו יורק,
בית דיור מוגן, הנשיא/גרטבול, שדרות ירושלים/ז'בוטינסקי,

שדרות ירושלים/תל חי, כלא איילון, שדרות חשמונאים/מסילת
ברזל, צומת ניר צבי, תעשיון צריפין, המרכז רפואי יצחק

שמיר/צריפין, צומת חב''ד, מכון וולקני/דרך המכבים, דרך
המכבים/שדרות הציונות, דרך המכבים/שדרות הציונות, דרך

המכבים/בי''ס חקלאי, הרצל/קרן היסוד, הרצל/אוסישקין,
הרצל/עין הקורא, הרצל/ינובסקי, הרצל/שדרות תש''ח, מסוף

אבי האסירים

לקו 152 (מודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון: 06:10 - 18:35 (2) ראשון לציון ← מודיעין-מכבים-רעות: 07:30 - 19:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 152 וכדי לדעת מתי יגיע קו 152

צפייה באתרמודיעין-מכבים-רעות ← ראשון לציון 152

ת. מרכזית מודיעין מכבים רעות

עירייה

דם המכבים/שד. החשמונאים

צומת שילת

קברות המכבים

צומת מבוא מודיעים

צומת נאות קדומים

צומת מתקן אדם (לכיוון ת"א)

צומת מצפה מודיעין

צומת מודיעים

כפר הנוער בן שמן/443

צומת בן שמן

בית ספר על''ה/שפירא

ד''ר מרדכי וחווה פרימן/החלוץ
HaHashmonaim

החשמונאים/קהילת ניו יורק
3 ציפורן

בית דיור מוגן

הנשיא/גרטבול
HaNassi

שדרות ירושלים/ז'בוטינסקי

מפה ולוחות זמנים של קו 152

https://moovitapp.com/israel-1/lines/152/668453/2781010/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-Israel-1-13-668453-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


שדרות ירושלים/תל חי

כלא איילון

שדרות חשמונאים/מסילת ברזל

צומת ניר צבי

תעשיון צריפין

המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

צומת חב''ד

מכון וולקני/דרך המכבים

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/בי''ס חקלאי
HaMaccabim

הרצל/קרן היסוד
קליביצקי

הרצל/אוסישקין
30 הרצל

הרצל/עין הקורא
52 הרצל

הרצל/ינובסקי
3 זאב ז'בוטינסקי

הרצל/שדרות תש''ח

מסוף אבי האסירים
Avi HaAsirim

https://moovitapp.com/israel-1/lines/152/668453/2781010/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


כיוון: ראשון לציון ← מודיעין-מכבים-רעות

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 152
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← מודיעין-מכבים-רעות

07:30 - 19:45ראשון

07:30 - 19:45שני

07:30 - 19:45שלישי

07:30 - 19:45רביעי

07:30 - 19:45חמישי

08:40 - 14:35שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 152
כיוון: ראשון לציון ← מודיעין-מכבים-רעות

תחנות: 40
משך הנסיעה: 61 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: הרצל/אבי האסירים,
הרצל/אהרון קרון, הרצל/הכרמל, הרצל/תרמ''ב, הרצל/בן

זאב, דרך המכבים/פיק''א, בית ספר חקלאי/דרך המכבים, דרך
המכבים/שדרות הציונות, דרך המכבים/אלי כהן, מכון

וולקני/דרך המכבים, צומת בית דגן, צומת חב''ד, שער
יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר, תעשיון צריפין, צומת ניר צבי,
צומת רמלה צפון, בית סוהר נווה תרצה, כלא איילון, שדרות

ירושלים/דרך הרמא, שדרות ירושלים /גבריאל, קניון
לוד/שדרות ירושלים, הנרייטה סאלד/אילת, החשמונאים/הרב
טולדנו, החשמונאים/ר''א, החשמונאים/קהילת ניו יורק, מרדכי

וחווה פרימן/שפיר, צומת גינתון, צומת בן שמן, צומת בן שמן,
צומת גמזו, צומת מצפה מודיעין, צומת מתקן אדם, צומת מבוא

מודיעים, כביש443/יהודה המכבי, שד. החשמונאים/שומרי
החומות, דם המכבים/צאלון, דם המכבים/חיננית, עירייה, ת.

רכבת מודיעין מרכז, שדרות החשמונאים/לב העיר

הרצל/אבי האסירים

הרצל/אהרון קרון
97 הרצל

הרצל/הכרמל
92 הרצל

הרצל/תרמ''ב
63 הרצל

הרצל/בן זאב
Herzl

דרך המכבים/פיק''א

בית ספר חקלאי/דרך המכבים
28 המכבים

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/אלי כהן

מכון וולקני/דרך המכבים

צומת בית דגן

צומת חב''ד

שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר

תעשיון צריפין

צומת ניר צבי

צומת רמלה צפון

בית סוהר נווה תרצה

כלא איילון

שדרות ירושלים/דרך הרמא
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים /גבריאל

קניון לוד/שדרות ירושלים

הנרייטה סאלד/אילת
Henrietta Szold

החשמונאים/הרב טולדנו

https://moovitapp.com/israel-1/lines/152/668453/2781011/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


HaHashmonaim

החשמונאים/ר''א
3 ציפורן

החשמונאים/קהילת ניו יורק
3 ציפורן

מרדכי וחווה פרימן/שפיר
HaHashmonaim

צומת גינתון

צומת בן שמן

צומת בן שמן

צומת גמזו

צומת מצפה מודיעין

צומת מתקן אדם

צומת מבוא מודיעים

כביש443/יהודה המכבי

שד. החשמונאים/שומרי החומות

דם המכבים/צאלון
Dam HaMaccabim

דם המכבים/חיננית
19 דם המכבים

עירייה

ת. רכבת מודיעין מרכז

שדרות החשמונאים/לב העיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/152/668453/2781011/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 152 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/152/668453/2781010/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&lang=he

