
כיוון: שדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם
בגין/כביש 7

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו שדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם

בגין/כביש 7

05:30 - 23:00ראשון

05:30 - 23:00שני

05:30 - 23:00שלישי

05:30 - 23:00רביעי

05:30 - 23:00חמישי

05:30 - 14:00שישי

21:00 - 23:30שבת

מידע על קו 1
כיוון: שדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם בגין/כביש 7

תחנות: 41
משך הנסיעה: 36 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 שדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם בגין/כביש 7 יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) שדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם בגין/כביש 7: 05:30 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרשדרות מנחם בגין/כביש  7← שדרות מנחם בגין/כביש 7 1

שדרות מנחם בגין/כביש 7

מנחם בגין/יצחק רבין

חיים הרצוג/שדרות מנחם בגין

צאלה/אלמוג

בית ספר גוונים/ארז

דרך האילנות/אלון

דרך האילנות/מנחם בגין

מנחם בגין/דרך האילנות

מנחם בגין/ציונה צרפת

סטרומה/מנשה

סטרומה/העצמאות

וייצמן/כצנלסון

וייצמן/מרבד הקסמים

וייצמן/לילינבלום

בית המועצה/פינס

פינס/פיינברג

פיינברג/שכביץ

בית הכנסת הגדול/הבילויים

תחנה מרכזית גדרה (לכיוון צפון)

אשר/וייצמן

שפרינצק/אשר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/111229/5633359/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-111229&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2F%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%207%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2F%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%207
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_7-Israel-1-1-111229-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2F%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%207%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2F%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%207


לוחות זמנים ומפה של קו 1 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

שפרינצק/דנציגר

שפרינצק/שמעון

מרבד הקסמים/בעלי המלאכה

וייצמן/כצנלסון

וייצמן/העצמאות

גמליאל/וייצמן

אפרים/סטרומה

דרך הפרחים/ציפורן

דרך הפרחים/אירוס

דרך הפרחים/יסמין

בית חולים הרצפלד/דרך ארץ

בית חולים הרצפלד

בן גוריון/עופרים

שדרות בן גוריון/דרך הנחלים

מרכז מסחרי המושבה/שדרות בן גוריון

שדרות בן גוריון/פינס

פינס/בן גוריון

יצחק רבין/פנחס ספיר

דרך יצחק רבין/לשם

שדרות מנחם בגין/כביש 7

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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