ישיר למרכז העיר

למידע נוסף:

מוקד כל קו *8787

אתר busline.gov.il
נציגי הסברה בתחנות
האוטובוס ובדוכני המידע

חנה וסע ראשון-לציון

חניון תחנת רכבת ”הראשונים“ | חניון מתחם ”יס פלאנט“
אל מוקדי התעסוקה ומרכזי המסחר בתל־אביב-יפו

חנה וסע

80

החל מ22.11.15-
שינויים במסלול הקו

לרשותכם מערך חניוני חנה וסע:

חונים ,נוסעים ומגיעים בקלות
על מנת להקל על תושבי ראשון-לציון בתקופת העבודות להקמת הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב,
משרד התחבורה  -הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מפעילים שירות חניוני חנה וסע המאפשרים
לנוסעי הרכב הפרטי לחנות חינם בחניון מוסדר בפאתי העיר ,ולהגיע עם קווי שירות חדשים אל
היעדים המרכזיים בתל-אביב-יפו בנוחות ,ביעילות ובמהירות.

תחנות מוצא

ראשון-לציון

חניון תחנת רכבת "הראשונים"
חניון מתחם "יס פלאנט"

חניוני ראשון-לציון

הרצליה

האצטדיון העירוני

לבאים ממזרח — חניון תחנת רכבת "הראשונים"
לבאים ממערב — חניון מתחם "יס פלאנט"
חונים בחניון תחנת רכבת הראשונים או בחניון
מתחם "יס פלאנט" ,עולים על קו  80ומגיעים
בקלות ליעדים מרכזיים בתל-אביב-יפו .בסוף
היום חוזרים עם קו ( 80או בכל דרך אחרת) אל
הרכב בחניון.

80
תחנת רכבת הראשונים

ראשון-לציון

יעדים עיקריים לאורך המסלול:

תחנה מרכזית ת״א ›
אלנבי › שד'רוטשילד
שעות הפעילות:
בימים א‘-ה‘ בשעות  6:00עד 21:00
תדירות:
9:00 - 6:00
כל  12דק‘
19:00 - 15:00
כל  12דק‘

תל ־ אביב-יפו

15:00 - 9:00
כל  20-15דק'
21:00 - 19:00
כל  20דק'

* הקווים אינם פעילים בימי שישי ובמוצאי שבת

מחיר:
מחיר הנסיעה  & 6.90לכל כיוון.

חנה וסע

ראשון-לציון

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מוטה גור  /המכללה למינהל

קו

יעדים מרכזיים

80

אלנבי/שד' רוטשילד

93

אלנבי/שד' רוטשילד/לה גוארדיה

130
מצפה מודיעין
נתניה
אצטדיון

131

יגאל אלון

608

יהודה הלוי/אלנבי/שד' רוטשילד

החנייה חינם  -הנסיעה בקו השירות בתשלום

מתחם "יס פלאנט"

תחנות מוצא

שד' הר ציון  /לוינסקי

חוף תל-ברוך

ת.מ.ישנה  /סלומון

גני יהושע
הרכבת  /סלומון

שאטל

יעדים מרכזיים

1
2
1
2
1
2

בורסה
אלנבי  /שד' רוטשילד
אלנבי  /שד' רוטשילד
עיריית ת"א-יפו ,ביה"ח איכילוב
בורסה ,ביה"ח איכילוב

אלנבי  /שד׳ רוטשילד

אצטדיון המושבה
(פ"ת)

הבורסה  /שד' רוטשילד

החנייה בתשלום  -הנסיעה חינם

הרכבת  /דרך בגין
חברת חשמל  /דרך בגין
שד' הר ציון  /לוינסקי
מתחם "יס פלאנט"
מוטה גור  /אלי ויזל

תחנת רכבת הראשונים
שימו לב :מסלול הקו מעגלי בחלקו ,בדקו האם בדרככם חזרה עליכם לעלות על האוטובוס בתחנה בה ירדתם ממנו,
או לחצות את הכביש אל התחנה הנגדית.

אלנבי/שד' רוטשילד

אלנבי  /שד' רוטשילד

 °להגעה מהירה :חפשו "חנה וסע ראשון לציון" באפליקציות הניווט

חובה ְל ַת ֵּקף* בכל נסיעה
עדיין אין לכם רב-קו?

נוסע שלא יתקף ייחשב נוסע שלא שילם

זה הזמן להצטייד ברב-קו אישי בתחנות
השירות ברחבי הארץ או ברב-קו אנונימי
אצל נהגי האוטובוס בקווים השונים
(למעט קו  1וקו .)189

כרטיס נסיעה מנייר

מאפשר נסיעה אחת בלבד ללא נסיעת מעבר.

איך טוענים רב-קו?

ניתן לטעון את הרב-קו אצל נהגי האוטובוס
בקווים השונים (למעט קו  1וקו  ,)189במכונות
נסיעות מעבר
בחלקהתיקוף
במכשיר
הרב-קו
להעביר
*לתקף -
מתחנות
,189
את ובקו
בקו 1
האוטומטיות
מתאפשר
הציבורית
התחבורה
מעבר בין קווי
האוטובוס ובעמדות השירות.
רב-קו.
באמצעות
רק
דקות,
במשך 90
*לתקף  -להעביר את הרב-קו במכשיר התיקוף

