
כיוון: הפסגה/שד' הרצל ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו הפסגה/שד' הרצל ← בנייני האומה/שדרות

שז''ר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:30שבת

מידע על קו 1
כיוון: הפסגה/שד' הרצל ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

תחנות: 38
משך הנסיעה: 54 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 (הפסגה/שד' הרצל← בנייני האומה/שדרות שז''ר) יש 7 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הפסגה/שד' הרצל ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 21:30(2) הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 21:30(3) חזון

איש/מסוף רמת שלמה ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 21:30(4) כפר שאול/קצנלבוגן ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 21:30(5) שער
האשפות/מעלה השלום ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 17:30(6) תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← בנייני האומה/שדרות שז''ר: 00:00 -

23:50(7) תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← הכותל המערבי: 16:40
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרהפסגה/שד' הרצל ← בנייני האומה/שדרות שז''ר 1

הפסגה/שד' הרצל

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/תורה ועבודה

הרב פרנק/הפסגה

קרית נוער/הרב פרנק

הרב פרנק/משולם ראט

בית וגן/הרב אלפיה

בית וגן/הרב שאג

בית וגן/עוזיאל

בית וגן/שדרות הרצל

בי''ח שערי צדק/בייט

שמואל הנביא/פישל

שמואל הנביא/תדהר

שמואל הנביא/יקים

שמואל הנביא/ראם

שבטי ישראל/שומרי אמונים

שבטי ישראל/הנביאים

הנביאים/הע''ח

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5017136/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
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%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%96_%D7%A8-Israel-1-1-204109-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


כיוון: הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד ← בנייני האומה/שדרות
שז''ר

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד ← בנייני

האומה/שדרות שז''ר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:30שבת

מידע על קו 1
כיוון: הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

תחנות: 36
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר

הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד

זווין/וינוגרד

זווין/אליאך

זווין/ניימן ב'

ישיבת דעת יוסף/זויין

אסטורה/כפר עברי

הרב פרדס/אסטורה

הרב פרדס/הרב פניז'ל

הרב פרדס/צוקרמן

הרב פרדס/מאיר בלבן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5017136/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5500550/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


כיוון: חזון איש/מסוף רמת שלמה ← בנייני האומה/שדרות
שז''ר

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו חזון איש/מסוף רמת שלמה ← בנייני

האומה/שדרות שז''ר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

שדרות נווה יעקב/ראובן גמזון

שדרות נווה יעקב/הרב פרדס

מרכז קהילתי/שד' נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/אחימאיר

שדרות נווה יעקב/משה דיין

מסוף 700/שד' נווה יעקב

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר

חזון איש/מסוף רמת שלמה

אגרות משה/חזון איש

אגרות משה/כהנמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5500550/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5197401/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:30שבת

מידע על קו 1
כיוון: חזון איש/מסוף רמת שלמה ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

תחנות: 39
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

אגרות משה/הרב עוזי קלכהיים

מאיר חדש/אגרות משה

מאיר חדש/חזון איש

ברכת אברהם

קהילות יעקב

דרוק/קהילות יעקב

דרוק/פתאל

רבי שלמה זלמן דרוק/הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/רבי שלמה זלמן דרוק

הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/חזון איש

חזון אי''ש/הרב בצלאל זולטי

חזון איש/האדמור מלובאויטש

האדמור מלובאויטש/חזון איש

האדמור מלובאויטש/לפיאן

האדמור מלובאויטש/דרוק

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5197401/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו כפר שאול/קצנלבוגן ← בנייני האומה/שדרות

שז''ר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:30שבת

מידע על קו 1
כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← בנייני האומה/שדרות שז''ר

תחנות: 56
משך הנסיעה: 54 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר

כפר שאול/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הפלאה

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הקבלן

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/רוז'ין

שאולזון/זרח ברנט

חי טייב/שאולזון

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/ברנד

חי טייב/רוזנטל

הרב אברהם דוד רוזנטל

רוזנטל/שאולזון

רוזנטל

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

בית ענבר/כנפי נשרים

מרכז שטנר/כנפי נשרים

רבי ישראל נג'ארה/יונתן בן עוזיאל

גבעת שאול/רבי ישראל נג'ארה

גבעת שאול/הרב אהרון קוטלר

גבעת שאול/כתב סופר

ירמיהו/הצבי

ירמיהו/מנחת יצחק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5017146/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5017146/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


כיוון: שער האשפות/מעלה השלום ← בנייני האומה/שדרות
שז''ר

לוחות זמנים של קו 1

ירמיהו/צפניה

בר אילן/צפניה

בר אילן/רבנו גרשום

שמואל הנביא/פישל

שמואל הנביא/תדהר

שמואל הנביא/יקים

שמואל הנביא/ראם

שבטי ישראל/שומרי אמונים

שבטי ישראל/הנביאים

הנביאים/הע''ח

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר



15 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוח זמנים של קו שער האשפות/מעלה השלום ← בנייני
האומה/שדרות שז''ר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

17:30שישי

21:05 - 21:15שבת

מידע על קו 1
כיוון: שער האשפות/מעלה השלום ← בנייני האומה/שדרות

שז''ר
תחנות: 15

משך הנסיעה: 18 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← בנייני האומה/שדרות
שז''ר

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← בנייני

האומה/שדרות שז''ר

00:05 - 23:50ראשון

00:00 - 23:50שני

00:00 - 23:50שלישי

00:00 - 23:50רביעי

00:00 - 23:50חמישי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר

תחנה תפעולית/ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

גשר המיתרים/שד' הרצל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5070672/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5070672/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5769321/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


00:00 - 16:30שישי

21:00 - 23:55שבת

מידע על קו 1
כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← בנייני האומה/שדרות

שז''ר
תחנות: 32

משך הנסיעה: 37 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← הכותל המערבי

17 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← הכותל

המערבי

לא פעילראשון

(B3-B4) ת. מרכזית י-ם/יפו

שרי ישראל/יפו

מלכי ישראל/הטורים

מלכי ישראל/תחכמוני

מלכי ישראל/בן מתתיהו

ככר השבת/מלכי ישראל

ישעיהו/דוד ילין

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

שער האשפות/מעלה השלום

הר ציון/מעלה השלום

ממילא/קריב

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

שטראוס/פראג

ככר השבת/שטראוס

ככר השבת/מלכי ישראל

מלכי ישראל/בן מתתיהו

מלכי ישראל/הרב פלדמן

שרי ישראל/תורה מציון

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/שדרות שז''ר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5769321/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5755526/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8


לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

16:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← הכותל המערבי

תחנות: 17
משך הנסיעה: 19 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

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.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

תחנה תפעולית/ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

גשר המיתרים/שד' הרצל

(B3-B4) ת. מרכזית י-ם/יפו

שרי ישראל/יפו

מלכי ישראל/הטורים

מלכי ישראל/תחכמוני

מלכי ישראל/בן מתתיהו

ככר השבת/מלכי ישראל

ישעיהו/דוד ילין

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

סולטן סולימאן/שער שכם

מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן

דרך יריחו/דרך העופל

מעלה השלום/מעלות עיר דוד

הכותל המערבי

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5755526/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204109/5017136/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204109&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%27%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8&lang=he

