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צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 85
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מידע על קו 85
כיוון: ראשון לציון ← חולון

תחנות: 66
משך הנסיעה: 73 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 85 ראשון לציון ← חולון יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראשון לציון ← חולון: 04:55 - 23:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 85 וכדי לדעת מתי יגיע קו 85

צפייה באתרראשון לציון ← חולון 85
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מנחם כהן/הצופים
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צבי פרנק/הגדוד העברי

צבי פרנק/יוחנן הסנדלר

מרדכי פופל/על כנפי נשרים

גבעתי/יהודה הלוי

יהודה הלוי/גבעתי

יהודה הלוי/קידוש השם

יהודה הלוי/הגדוד העברי

הגדוד העברי/מרגולין

מרגולין/ברנדייס

קופת חולים/פינסקר

פינסקר/רוטשילד

רוטשילד/וייצברד

הרצל/רוטשילד
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רוטשילד/התקווה
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רוטשילד/דב הוז
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רוטשילד/בן גוריון

ת. מרכזית ראשל''צ

ת. מרכזית ראשל''צ/רציפים

ישראל גלילי/הסחלב

ישראל גלילי/התקומה

התקומה/היקינטון

התקומה/המורן

שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן

שדרות משה דיין/הנחשול

שדרות משה דיין/אבני החושן

רוז'נסקי/משה לוי

משה לוי/נפתלי פלטין

משה לוי/דוד סחרוב

דוד סחרוב/אליעזר מזל

דוד סחרוב/החומה

יוסף לישנסקי/דוד סחרוב

בן גוריון/רבינוביץ

משה דיין/בן גוריון

תחנת דלק היובל/משה דיין

ת. רכבת הקוממיות

בית העלמין/הקוממיות

הקוממיות/אנה פרנק

הקוממיות/הרב ניסנבאום

הקוממיות/נפחא

הקוממיות/הנביאים

הנביאים/הקוממיות
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שד' בר אילן/החרושת

יוספטל/החשמונאים
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לוחות זמנים ומפה של קו 85 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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שד' ירושלים/מחרוזת
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ת. רכבת וולפסון

מסוף וולפסון
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