מפה ולוחות זמנים של קו 852

852

פרדס חנה-כרכור ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 852פרדס חנה-כרכור ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1פרדס חנה-כרכור←תל אביב-יפו (2) 20:25 - 05:20 :תל אביב-יפו←פרדס חנה-כרכור22:30 - 06:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  852וכדי לדעת מתי יגיע קו 852

כיוון :פרדס חנה-כרכור←תל אביב-יפו
 60תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 852
לוח זמנים של קו פרדס חנה-כרכור←תל אביב-יפו
ראשון

20:25 - 05:20

שני

20:25 - 05:20

מרכז קליטה/דרך למרחב

שלישי

20:25 - 05:20

דרך למרחב/חבקוק

רביעי

20:25 - 05:20

חמישי

20:25 - 05:20

שישי

15:25 - 05:30

שבת

21:20 - 16:55

המסילה/מלאכי

דרך למרחב/תחייה
LaMerhav

דרך למרחב/הגאון
דרך למרחב/חשמונאים
דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/הדרים
LaMerchav

דרך למרחב/הבוטנים
דרך למרחב/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/הנוטר
בי''ס חקלאי
פיק''א/הבוטנים
דרך פיק''א/שלומציון המלכה
גבעת נאה
בית אריזה/דרך פיק''א
צומת אלון

מידע על קו 852
כיוון :פרדס חנה-כרכור←תל אביב-יפו
תחנות60 :
משך הנסיעה 93 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :המסילה/מלאכי ,מרכז קליטה/דרך
למרחב ,דרך למרחב/חבקוק ,דרך למרחב/תחייה ,דרך
למרחב/הגאון ,דרך למרחב/חשמונאים ,דרך למרחב/שבי ציון,
דרך למרחב/הדרים ,דרך למרחב/הבוטנים ,דרך
למרחב/הבנים ,יד לבנים/דרך הבנים ,דרך הנדיב/הנוטר,
בי''ס חקלאי ,פיק''א/הבוטנים ,דרך פיק''א/שלומציון המלכה,
גבעת נאה ,בית אריזה/דרך פיק''א ,צומת אלון ,צומת גרנות,
צומת חדרה מזרח ,משרדי חברת חשמל/צה''ל,
צה''ל/האקליפטוס ,הנשיא וייצמן/לבוצקין ,הנשיא
וייצמן/הבנים ,הנשיא ויצמן/יהודה הלוי ,תיכון חדרה/רמב''ם,
ת .מרכזית חדרה/רציפים ,תחנה מרכזית חדרה ,משטרה ,דוד
שמעוני/גשר אריאל שרון ,אהרון אהרונסון/יצחק גרינבוים,
אהרון אהרונסון/יגאל אלון ,אהרון אהרונסון/הר צין ,צומת בית
חולים הלל יפה ,צומת הלל יפה ,צומת אולגה ,מחלף ינאי,
פנימיית הדסה נעורים/השיטה ,מחלף חבצלת ,מחלף נתניה,
צומת אודים ,מכון וינגייט ,צומת יקום ,צומת רשפון ,מחלף נוף
ים ,צומת כפר שמריהו ,צומת הרצליה ,מחלף הסירה ,סינמה
סיטי/כביש  ,2קרית חינוך/דרך נמיר ,דרך נמיר/אינשטיין,
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר ,דרך נמיר/יהודה המכבי ,דרך
נמיר/ארלוזורוב ,קניון עזריאלי/דרך בגין ,גשר קלקא/דרך בגין,
המסגר/יצחק שדה/1185 ,המסגר ,הרכבת/דרך בגין,
ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים

צומת גרנות
צומת חדרה מזרח
משרדי חברת חשמל/צה''ל
צה''ל/האקליפטוס
Tsahal

הנשיא וייצמן/לבוצקין
Ahimeir Abba

הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא ויצמן/יהודה הלוי
HaNassi

תיכון חדרה/רמב''ם
ת .מרכזית חדרה/רציפים
תחנה מרכזית חדרה
משטרה
כיכר המאה

דוד שמעוני/גשר אריאל שרון
אהרון אהרונסון/יצחק גרינבוים
אהרון אהרונסון/יגאל אלון
Ahron Ahronsohn

אהרון אהרונסון/הר צין
Ahron Ahronsohn

צומת בית חולים הלל יפה
צומת הלל יפה
צומת אולגה
שביל ישראל

מחלף ינאי
פנימיית הדסה נעורים/השיטה
מחלף חבצלת
מחלף נתניה
צומת אודים
מכון וינגייט
צומת יקום
צומת רשפון

אוטובוסים בלבד

מחלף נוף ים
צומת כפר שמריהו
צומת הרצליה
מחלף הסירה
סינמה סיטי/כביש 2
דרך תל-אביב

קרית חינוך/דרך נמיר
 756נמיר מרדכי

דרך נמיר/אינשטיין
 203נמיר מרדכי

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
 125נמיר מרדכי

דרך נמיר/ארלוזורוב
 25נמיר מרדכי

קניון עזריאלי/דרך בגין
 8עין דור

גשר קלקא/דרך בגין
 5מקלף מרדכי

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

/1185המסגר
הרכבת/דרך בגין
HaRakevet

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←פרדס חנה-כרכור
 56תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 852
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←פרדס חנה-כרכור
ראשון

22:30 - 00:05

שני

22:30 - 06:30

שלישי

22:30 - 06:30

רביעי

22:30 - 06:30

המסגר/בן אביגדור

חמישי

22:30 - 06:30

 54המסגר

שישי

16:20 - 06:45

גשר קלקא/דרך בגין

שבת

23:15 - 18:00

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

 122בגין מנחם

קניון עזריאלי/דרך בגין
 134בגין מנחם

מסוף /2000דרך נמיר
 39נמיר מרדכי

דרך נמיר/יהודה המכבי
 124נמיר מרדכי

דרך נמיר/חיים לבנון
 153נמיר מרדכי

דרך נמיר/איינשטיין
 204נמיר מרדכי

מכללת לוינסקי/דרך נמיר
 760נמיר מרדכי

סינמה סיטי/כביש 2
דרך תל-אביב

צומת הרצליה
מחלף נוף ים
צומת רשפון
צומת יקום
שביל ישראל

מכון וינגייט
צומת אודים
מחלף נתניה
מחלף חבצלת
השיטה/חבצלת
מחלף ינאי

מידע על קו 852
כיוון :תל אביב-יפו←פרדס חנה-כרכור
תחנות56 :
משך הנסיעה 86 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים ,דרך
בגין/הרכבת ,המסגר/בן אביגדור ,גשר קלקא/דרך בגין ,קניון
עזריאלי/דרך בגין ,מסוף /2000דרך נמיר ,דרך נמיר/יהודה
המכבי ,דרך נמיר/חיים לבנון ,דרך נמיר/איינשטיין ,מכללת
לוינסקי/דרך נמיר ,סינמה סיטי/כביש  ,2צומת הרצליה ,מחלף
נוף ים ,צומת רשפון ,צומת יקום ,מכון וינגייט ,צומת אודים,
מחלף נתניה ,מחלף חבצלת ,השיטה/חבצלת ,מחלף ינאי,
צומת אולגה ,צומת בית חולים הלל יפה ,אהרון
אהרונסון/שח''ל ,אהרון אהרונסון/יגאל אלון ,גיורא צחור/אהרון
אהרונסון ,דוד שמעוני/מכללה ,דוד שמעוני/פרנק ,צומת
חדרה ,תחנה מרכזית חדרה/רציפים ,הלל יפה/הרברט
סמואל ,הנשיא וייצמן/הלל יפה ,הנשיא וייצמן/הבנים ,הנשיא
וייצמן/ירושלים ,צה''ל/האקליפטוס ,משרדי חברת
חשמל/צה''ל ,צומת חדרה מזרח ,צומת גרנות ,צומת אלון,
בית אריזה/דרך פיק''א ,גבעת נאה ,דרך פיק''א/שלומציון
המלכה ,פיק''א/הבוטנים ,דרך פיק''א/יהודה הלוי ,דרך
הנדיב/דרך פיק''א ,בית ספר אלונים/הבנים ,יד לבנים/דרך
הבנים ,דרך הבנים/דרך למרחב ,דרך למרחב/הבוטנים ,דרך
למרחב/תל צבי ,דרך למרחב/שבי ציון ,דרך
למרחב/חשמונאים ,דרך למרחב/הגאון ,דרך למרחב/חבקוק,
מרכז קליטה/המסילה ,המסילה/גאולה

צומת אולגה
שביל ישראל

צומת בית חולים הלל יפה
Ahron Ahronsohn

אהרון אהרונסון/שח''ל
אהרון אהרונסון/יגאל אלון
גיורא צחור/אהרון אהרונסון
דוד שמעוני/מכללה
דוד שמעוני/פרנק
Shimoni

צומת חדרה
תחנה מרכזית חדרה/רציפים
הלל יפה/הרברט סמואל
הנשיא וייצמן/הלל יפה
הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא וייצמן/ירושלים
 80הנשיא

צה''ל/האקליפטוס
Tsahal

משרדי חברת חשמל/צה''ל
צומת חדרה מזרח
צומת גרנות
צומת אלון
בית אריזה/דרך פיק''א
גבעת נאה
דרך פיק''א/שלומציון המלכה
פיק''א/הבוטנים
דרך פיק''א/יהודה הלוי
דרך הנדיב/דרך פיק''א
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הבנים/דרך למרחב

דרך למרחב/הבוטנים
LaMerchav

דרך למרחב/תל צבי
LaMerchav

דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/חשמונאים
דרך למרחב/הגאון
LaMerhav

דרך למרחב/חבקוק
Chavakook

מרכז קליטה/המסילה
המסילה/גאולה
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