מפה ולוחות זמנים של קו 174

174

תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון

צפה באתר

לקו ) 174תל אביב-יפו ↔ ראשון לציון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ראשון לציון←תל אביב-יפו (2) 23:00 - 05:40 :תל אביב-יפו←ראשון לציון23:40 - 00:10 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  174וכדי לדעת מתי יגיע קו 174

כיוון :ראשון לציון←תל אביב-יפו
 59תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

יהושע גיבשטיין/אריה ברגר
Hazan

יהושוע גיבשטיין/יונה פיינשטיין
Haim Ben Ephraim

גיבשטיין/רא''ם
יגאל אלון/ראם

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

23:00 - 05:40

שני

23:00 - 05:40

שלישי

23:00 - 05:40

רביעי

23:00 - 05:40

חמישי

23:00 - 05:40

שישי

14:30 - 05:55

שבת

23:15 - 18:00

מורדי הגטאות/זאב
מגדלי העיר/שדרות יעקב
Mordey HaGetaot

עזרא/שדרות יעקב
נחמיה/יחזקאל הנביא
יחזקאל הנביא/צפניה הנביא
Yehezkel HaNavi

נחמיה/גדעון
נחמיה/שדרות יעקב
נחמיה/עובדיה
Nehemya

נחמיה/מלאכי
נחמיה/מרבד הקסמים
נחמיה/הרקפת
הרקפת/פטריה
מעפילי מרוקו/הנביאים

מידע על קו 174
כיוון :ראשון לציון←תל אביב-יפו
תחנות59 :
משך הנסיעה 61 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :יהושע גיבשטיין/אריה ברגר,
יהושוע גיבשטיין/יונה פיינשטיין ,גיבשטיין/רא''ם ,יגאל
אלון/ראם ,מורדי הגטאות/זאב ,מגדלי העיר/שדרות יעקב,
עזרא/שדרות יעקב ,נחמיה/יחזקאל הנביא ,יחזקאל
הנביא/צפניה הנביא ,נחמיה/גדעון ,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 ,ירושלים/האחד עשר ,ירושלים/דוד הראובני,
ירושלים/בלפור ,ירושלים/שרה ואליהו ,אחד העם/הרב שלום
סיבהי ,פינסקר/הרב קוק ,פינסקר/חבד ,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 ,חיל
השריון/קיבוץ גלויות ,תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי ,שד' הר
ציון/לוינסקי ,השומרון/שד' הר ציון ,דרך בגין/הרכבת,
/1185המסגר ,דרך מנחם בגין /המלאכה ,השוק
הסיטונאי/החשמונאים ,אבן גבירול/קרליבך ,אבן גבירול/שד'
שאול המלך ,אבן גבירול/השופטים ,כיכר רבין/מלכי ישראל,

HaNeviim

מורדי הגטאות/האתרוג
מורדי הגטאות/האורן
HaOren

שדרות יעקב/הרקפת
שדרות יעקב/החצב
שדרות יעקב/האשל
ירושלים/נוה זאב
Yerushalaim

ירושלים/האחד עשר
Yerushalaim

ירושלים/דוד הראובני
ירושלים/בלפור
ירושלים/שרה ואליהו
אחד העם/הרב שלום סיבהי
 14אחד העם

פינסקר/הרב קוק
פינסקר/חבד
דרך המכבים/פיק''א
דרך המכבים/פריימן
 26המכבים

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
 9חיל השריון

חיל השריון/קיבוץ גלויות

שד' בן גוריון/שלמה המלך ,דיזנגוף/יודפת ,דיזנגוף/ז'בוטינסקי,
דיזנגוף/שד' נורדאו ,דיזנגוף/בן יהודה ,רדינג

 6קנטור

תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי
 107לוינסקי

שד' הר ציון/לוינסקי
 13הר ציון

השומרון/שד' הר ציון
 3השומרון

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

/1185המסגר
דרך מנחם בגין /המלאכה
Menachem Begin

השוק הסיטונאי/החשמונאים
 105החשמונאים

אבן גבירול/קרליבך
 4אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
 26אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
Ibn Gvirol

כיכר רבין/מלכי ישראל
 4מלכי ישראל

שד' בן גוריון/שלמה המלך
91א בן גוריון

דיזנגוף/יודפת
 180דיזנגוף

דיזנגוף/ז'בוטינסקי
 236דיזנגוף

דיזנגוף/שד' נורדאו
 286דיזנגוף

דיזנגוף/בן יהודה
 318דיזנגוף

רדינג
 515רוקח ישראל

כיוון :תל אביב-יפו←ראשון לציון
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

23:40 - 00:00

שני

23:40 - 00:10

שלישי

23:40 - 00:10

רביעי

23:40 - 00:10

בן יהודה/ירמיהו

חמישי

23:40 - 00:10

 213בן יהודה

שישי

14:45 - 00:10

בן יהודה/שד' נורדאו

שבת

23:30 - 19:00

מסוף רידינג
 7רוקח ישראל

דיזנגוף/בן יהודה
 283דיזנגוף

 224בן יהודה

בן יהודה/ז'בוטינסקי
 167בן יהודה

בן יהודה/ארלוזורוב
 133בן יהודה

שד' בן גוריון/דיזנגוף
 52בן גוריון

מינהלי הנדסה ובת''ש /שדרות בן גוריון
 68בן גוריון

עיריית ת''א/אבן גבירול
 71אבן גבירול

כיכר רבין/אבן גבירול
 63אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
 45אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
 31אבן גבירול

אבן גבירול/מרמורק
 7אבן גבירול

החשמונאים/קרליבך
 88החשמונאים

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

דרך בגין/נחמני
 64נחמני

הרכבת/דרך בגין
HaRakevet

הרכבת/סלומון
 38הרכבת

מידע על קו 174
כיוון :תל אביב-יפו←ראשון לציון
תחנות54 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף רידינג ,דיזנגוף/בן יהודה ,בן
יהודה/ירמיהו ,בן יהודה/שד' נורדאו ,בן יהודה/ז'בוטינסקי ,בן
יהודה/ארלוזורוב ,שד' בן גוריון/דיזנגוף ,מינהלי הנדסה ובת''ש/
שדרות בן גוריון ,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 ,תיכון הולץ/דרך חיל השריון ,צומת חולון ,דרך
השבעה/המכתש למזרח ,דרך השבעה/הרצל ,דרך
השבעה/המלאכה למזרח ,דרך השבעה/קפלן ,כביש
/44תחנה 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 ,הכרמל/הרצל,
ירושלים/ביל''ו ,ירושלים/הגדוד העברי ,ירושלים/דוד הראובני,
ירושלים/השומר ,ירושלים/החוחית ,ירושלים/שדרות יעקב,
שדרות יעקב/הורד ,שדרות יעקב/הכלנית ,שדרות יעקב/מורדי
הגיטאות ,מורדי הגטאות/האורן ,מורדי הגטאות/השזיף,
נחמיה/עזרא ,נחמיה/מרבד הקסמים ,נחמיה/זרובבל,
נחמיה/בית העלמין ,נחמיה/אלפסי ,נחמיה/דבורה הנביאה,
נחמיה/יחזקאל הנביא ,יחזקאל הנביא/נחמיה

ת .רכבת ההגנה/החרש
 15החרש

תיכון הולץ/דרך חיל השריון
HaZamir

צומת חולון
דרך השבעה/המכתש למזרח
דרך השבעה/הרצל
דרך השבעה/המלאכה למזרח
HaShiva

דרך השבעה/קפלן
כביש /44תחנה 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
 30הרצל

הרצל/עין הקורא
 52הרצל

הכרמל/הרצל
ירושלים/ביל''ו
 8תנחום

ירושלים/הגדוד העברי
ירושלים/דוד הראובני
Yerushalaim

ירושלים/השומר
ירושלים/החוחית
Yerushalaim

ירושלים/שדרות יעקב
Yerushalaim

שדרות יעקב/הורד

שדרות יעקב/הכלנית
שדרות יעקב/מורדי הגיטאות
מורדי הגטאות/האורן
מורדי הגטאות/השזיף
נחמיה/עזרא
נחמיה/מרבד הקסמים
נחמיה/זרובבל
נחמיה/בית העלמין
נחמיה/אלפסי
נחמיה/דבורה הנביאה
נחמיה/יחזקאל הנביא
יחזקאל הנביא/נחמיה
Yehezkel HaNavi
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