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תל אביב-יפו ↔ לוד

צפה באתר

לקו ) 461תל אביב-יפו ↔ לוד( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1לוד←תל אביב-יפו (2) 22:30 - 05:00 :תל אביב-יפו←לוד22:45 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  461וכדי לדעת מתי יגיע קו 461

כיוון :לוד←תל אביב-יפו
 53תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

האלה/דרך לוד הירוקה
HaEla

האלה/דקר
Dakar

דקר/לוד הירוקה
דקר/בן שמן
Ben Shemen

לוחות זמנים של קו 461
לוח זמנים של קו לוד←תל אביב-יפו
ראשון

22:30 - 05:00

שני

22:30 - 05:00

שלישי

22:30 - 05:00

רביעי

22:30 - 05:00

חמישי

22:30 - 05:00

שישי

15:00 - 05:00

שבת

22:10 - 18:45

בית כנסת/בן שמן
Ben Shemen

מרכז קהילתי/האיילון
דרך לוד הירוקה/האלה
בית ספר על''ה/שפירא
משה שפירא/סביון
חיים משה שפירא/ד''ר מרדכי וחווה פרימן
החלוץ/סטרומה
Struma

אקסודוס/קפריסין
אקסודוס

ת .מרכזית לוד/רציפים
מבצע יהונתן/פינסקר
סוקולוב/כצנלסון
Katsanelson

כצנלסון/חנה סנש

מידע על קו 461
כיוון :לוד←תל אביב-יפו
תחנות53 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :האלה/דרך לוד הירוקה,
האלה/דקר ,דקר/לוד הירוקה ,דקר/בן שמן ,בית כנסת/בן שמן,
מרכז קהילתי/האיילון ,דרך לוד הירוקה/האלה ,בית ספר
על''ה/שפירא ,משה שפירא/סביון ,חיים משה שפירא/ד''ר
מרדכי וחווה פרימן ,החלוץ/סטרומה ,אקסודוס/קפריסין ,ת.
מרכזית לוד/רציפים ,מבצע יהונתן/פינסקר ,סוקולוב/כצנלסון,
כצנלסון/חנה סנש ,הנשיא/גרטבול ,שדרות
ירושלים/ז'בוטינסקי ,ארלוזרוב/ז'בוטינסקי ,שלמה
המלך/איינשטיין ,דוד המלך /שדרות שלמה המלך ,דוד
המלך/לאה גולדברג ,חטיבת יפתח /דרכי משה ,יוספטל,
יוספטל/הצנחנים ,ת .רכבת לוד ,כיכר יוספטל ,יוספטל/חברת
חשמל ,שדרות הרצל/אנגל ,צומת מחנה  ,104צומת ניר צבי,
תעשיון צריפין ,תעשיון צריפין ,המרכז רפואי יצחק
שמיר/צריפין ,צומת חב''ד ,טריגוסין/כביש  ,44צומת בית דגן,
דרך השבעה/צבי זעירא ,דרך השבעה/קפלן ,דרך
השבעה/המלאכה ,דרך השבעה/הרצל ,דרך
השבעה/המכתש ,אזור/דרך השבעה ,בית ספר מקווה
ישראל/כביש  ,44צומת חולון/דרך בן צבי ,קרית שלום/דרך בן
צבי ,דרך בן צבי/לבון ,הרצל/דרך בן צבי ,הגן הזואולוגי/הרצל,
שוקן/דרך קיבוץ גלויות ,שוקן/דרך שלמה ,שד' הר ציון/וולפסון,
ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים

הנשיא/גרטבול
HaNassi

שדרות ירושלים/ז'בוטינסקי
ארלוזרוב/ז'בוטינסקי
שלמה המלך/איינשטיין
דוד המלך /שדרות שלמה המלך
David HaMelech Avenue

דוד המלך/לאה גולדברג
David HaMelech Avenue

חטיבת יפתח /דרכי משה
Sderot HaTsiyonut

יוספטל
יוספטל/הצנחנים
Yoseftal

ת .רכבת לוד
כיכר יוספטל
יוספטל/חברת חשמל
שדרות הרצל/אנגל
Ussishkin

צומת מחנה 104
צומת ניר צבי
תעשיון צריפין
תעשיון צריפין
המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין
צומת חב''ד
טריגוסין/כביש 44
צומת בית דגן
דרך השבעה/צבי זעירא
HaShiva

דרך השבעה/קפלן
דרך השבעה/המלאכה
Spinoza

דרך השבעה/הרצל
HaShiva

דרך השבעה/המכתש
אזור/דרך השבעה
בית ספר מקווה ישראל/כביש 44
צומת חולון/דרך בן צבי
קרית שלום/דרך בן צבי
 103בן צבי

דרך בן צבי/לבון
 28בורמה

הרצל/דרך בן צבי
Herzl

הגן הזואולוגי/הרצל
 172הרצל

שוקן/דרך קיבוץ גלויות
 21שוקן זלמן

שוקן/דרך שלמה
 7שוקן זלמן

שד' הר ציון/וולפסון
Har Zion Avenue

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

כיוון :תל אביב-יפו←לוד
 51תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 461
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←לוד
ראשון

22:45 - 05:30

שני

22:45 - 05:30

שלישי

22:45 - 05:30

רביעי

22:45 - 05:30

העליה/פלורנטין

חמישי

22:45 - 05:30

60א העליה

שישי

14:15 - 05:40

שוקן/דרך קיבוץ גלויות

שבת

23:20 - 18:30

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

לוינסקי/העליה
 69לוינסקי

 32שוקן זלמן

הגן הזואולוגי/הרצל
 172הרצל

דרך בן צבי/הרצל
 64בן צבי

בניין פנורמה/דרך בן צבי
 88בן צבי

קרית שלום/דרך בן צבי
108א בן צבי

צומת חולון
בית ספר מקווה ישראל44/
דרך השבעה/המכתש למזרח
דרך השבעה/הרצל
דרך השבעה/המלאכה למזרח
HaShiva

דרך השבעה/קפלן
כביש /44תחנה מטאורולוגית
HaShiva

צומת בית דגן
טריגוסין-דרום
צומת חב''ד
כביש /44דרך חיים הרצוג
שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר
תעשיון צריפין
שוק סיטונאי

מידע על קו 461
כיוון :תל אביב-יפו←לוד
תחנות51 :
משך הנסיעה 51 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים,
לוינסקי/העליה ,העליה/פלורנטין ,שוקן/דרך קיבוץ גלויות ,הגן
הזואולוגי/הרצל ,דרך בן צבי/הרצל ,בניין פנורמה/דרך בן צבי,
קרית שלום/דרך בן צבי ,צומת חולון ,בית ספר מקווה
ישראל ,44/דרך השבעה/המכתש למזרח ,דרך
השבעה/הרצל ,דרך השבעה/המלאכה למזרח ,דרך
השבעה/קפלן ,כביש /44תחנה מטאורולוגית ,צומת בית דגן,
טריגוסין-דרום ,צומת חב''ד ,כביש /44דרך חיים הרצוג ,שער
יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר ,תעשיון צריפין ,שוק סיטונאי,
צומת ניר צבי ,צומת רמלה צפון ,חברת חשמל ,ת .רכבת לוד,
יוספטל/הצנחנים ,יוספטל ,חטיבת יפתח/בן חקון ,שד .דוד
המלך/שד .חטיבת יפתח ,דוד המלך/שלמה המלך ,חיים
ארלוזורוב/רחל אלתר ,ז'בוטינסקי  /ההסתדרות ,שדרות
ירושלים /גבריאל ,קניון לוד/שדרות ירושלים ,עיריית
לוד/שדרות דוד המלך ,בית כנסת/שלמה המלך ,הרצל/אליהו
גולומב ,ת .מרכזית לוד/רציפים ,מבצע יהונתן/פינסקר,
סוקולוב/כצנלסון ,אהרון לובלין/צמרות ,לובלין/ארבע עונות,
בית ספר מקיף מקסים לוי/לובלין ,רגבים/אהרון לובלין ,רגבים/
הבשור ,רגבים/הבשור ,רגבים /רייסר ,חללי אגוז/צמרות,
ארבע עונות/חללי אגוז ,אהרון לובלין/ארבע עונות

צומת ניר צבי
צומת רמלה צפון
חברת חשמל
ת .רכבת לוד
Yoseftal

יוספטל/הצנחנים
יוספטל
חטיבת יפתח/בן חקון
Sderot HaTsiyonut

שד .דוד המלך/שד .חטיבת יפתח
דוד המלך/שלמה המלך
Hatzayr Reuven

חיים ארלוזורוב/רחל אלתר
ז'בוטינסקי  /ההסתדרות
Jabotinsky

שדרות ירושלים /גבריאל
קניון לוד/שדרות ירושלים
עיריית לוד/שדרות דוד המלך
David HaMelech Avenue

בית כנסת/שלמה המלך
הרצל/אליהו גולומב
Golomb

ת .מרכזית לוד/רציפים
מבצע יהונתן/פינסקר
סוקולוב/כצנלסון
Sokolov

אהרון לובלין/צמרות
Aharon Lublin

לובלין/ארבע עונות
בית ספר מקיף מקסים לוי/לובלין
רגבים/אהרון לובלין
Aharon Lublin

רגבים /הבשור
רגבים/הבשור

רגבים /רייסר
חללי אגוז/צמרות
Halaley Egoz

ארבע עונות/חללי אגוז
אהרון לובלין/ארבע עונות
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