
כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 74
לוח זמנים של קו כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל

00:00 - 23:50ראשון

05:50 - 23:50שני

05:50 - 23:50שלישי

05:50 - 23:50רביעי

05:50 - 23:50חמישי

05:50 - 15:30שישי

19:20 - 23:40שבת

מידע על קו 74
כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל

תחנות: 57
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: 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 אגד/כנפי נשרים, בית

ענבר/כנפי נשרים, מרכז שטנר/כנפי נשרים, ימין אבות, הרב
צבי יהודה/שד' המאירי, מרכז הרב/הרב צבי יהודה, גשר

המיתרים/שד' הרצל, ת. מרכזית ירושלים/יפו, שוקניון/אגריפס,
שוק מחנה יהודה/אגריפס, ככר הדוידקה/הנביאים, תחנת

רקל''ה יפו מרכז/שטראוס, המלך ג'ורג'/בן יהודה, המלך
ג'ורג'/קק''ל, קרן היסוד/אחד העם, קרן היסוד/שלום עליכם,

החאן/דוד רמז, המעבדה/דרך חברון, דרך חברון/ חנוך אלבק,
דרך חברון/אסתר המלכה, דרך חברון/ינובסקי, צומת

הבנקים/דרך חברון, דרך חברון/התנופה, דרך חברון/הסדנא,
דרך חברון/גבעת המטוס, שמואל מאיר/דרך חברון,

משטרה/שמואל מאיר, שמואל מאיר/ורשבסקי, שמואל
מאיר/יצחק ניסים, יצחק ניסים/פיקארד, יצחק ניסים ג', יצחק

נסים/אביגור, יצחק ניסים א', יצחק ניסים/באום, הרב יצחק
נסים/שמעון בן חמו, בן חמו/בר לביא, אליהו קורן/בן חמו,

אליהו קורן/מן ההר, אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן, מסוף
חומת שמואל

לקו 74 (כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל: 05:50 - 23:50 (2) מסוף אגד/קורן ← מסוף אגד/כנפי נשרים: 05:30 - 23:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 74 וכדי לדעת מתי יגיע קו 74

צפייה באתרכפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף חומת שמואל 74

כפר שאול/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הפלאה

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הקבלן

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

שאולזון/מעלות בוסטון
HaAdmor MeRojin

שאולזון/רוז'ין
HaRav Shaulzon

שאולזון/זרח ברנט

חי טייב/שאולזון

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/ברנד

חי טייב/רוזנטל

הרב אברהם דוד רוזנטל

רוזנטל/שאולזון
שביל צורים

רוזנטל

מסוף אגד/כנפי נשרים

מפה ולוחות זמנים של קו 74

https://moovitapp.com/israel-1/lines/74/204254/612513/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C~2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
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%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C-Israel-1-1-204254-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C


בית ענבר/כנפי נשרים

מרכז שטנר/כנפי נשרים

ימין אבות
HaRav Zvi Yehuda

הרב צבי יהודה/שד' המאירי
Sderot HaMeiri

מרכז הרב/הרב צבי יהודה

גשר המיתרים/שד' הרצל
Herzl

ת. מרכזית ירושלים/יפו
Yafo

שוקניון/אגריפס

שוק מחנה יהודה/אגריפס
HaCarmel

ככר הדוידקה/הנביאים
67 הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

המלך ג'ורג'/בן יהודה

המלך ג'ורג'/קק''ל

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

החאן/דוד רמז

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/ינובסקי

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/התנופה

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/גבעת המטוס

שמואל מאיר/דרך חברון

משטרה/שמואל מאיר

שמואל מאיר/ורשבסקי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/74/204254/612513/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C~2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C


שמואל מאיר/יצחק ניסים

יצחק ניסים/פיקארד

יצחק ניסים ג'

יצחק נסים/אביגור

יצחק ניסים א'

יצחק ניסים/באום

הרב יצחק נסים/שמעון בן חמו

בן חמו/בר לביא

אליהו קורן/בן חמו

אליהו קורן/מן ההר

אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן
Haim Marinov

מסוף חומת שמואל
Elazar Menachem Glarnter



כיוון: מסוף אגד/קורן ← מסוף אגד/כנפי נשרים

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 74
לוח זמנים של קו מסוף אגד/קורן ← מסוף אגד/כנפי נשרים

05:30 - 23:45ראשון

05:30 - 23:45שני

05:30 - 23:45שלישי

05:30 - 23:45רביעי

05:30 - 23:45חמישי

05:30 - 15:30שישי

19:20 - 23:50שבת

מידע על קו 74
כיוון: מסוף אגד/קורן ← מסוף אגד/כנפי נשרים

תחנות: 65
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף אגד/קורן, אליהו קורן/הרב
כלפון משה הכהן, אליהו קורן/מן ההר, אליהו קורן/בן חמו, בן

חמו/אבן חן, בן חמו/בר לביא, יצחק נסים/בן חמו, יצחק
נסים/באום, יצחק ניסים א', יצחק ניסים/אביגור, יצחק ניסים

ג', יצחק ניסים ד', הרב יצחק נסים/פיקרד, שמואל מאיר/יצחק
נסים, משטרה/שמואל מאיר, שמואל מאיר/כביש 398, דרך

חברון/גבעת המטוס, דרך חברון/הסדנא, דרך חברון/התנופה,
צומת הבנקים/דרך חברון, דרך חברון/דניאל ינובסקי, דרך

חברון/אסתר המלכה, דרך חברון/אלבק, דוד רמז/החאן, קרן
היסוד/שלום עליכם, קרן היסוד/אחד העם, המלך

ג'ורג'/קק''ל, המלך ג'ורג'/בן יהודה, תחנת רקל''ה יפו
מרכז/המלך ג'ורג', ככר הדוידקה/הנביאים, שוק מחנה

יהודה/אגריפס, שוקניון/אגריפס, תחנת רקל''ה הטורים/יפו,
ת. מרכזית ירושלים/יפו, ת. מרכזית ירושלים/יפו, גשר

המיתרים/שד' הרצל, הרב צבי יהודה/שדרות הרצל, מרכז
הרב/הרב צבי יהודה, ימין אבות, אנג'ל/כנפי נשרים, מרכז

שטנר/כנפי נשרים, בית ענבר/כנפי נשרים, כנפי נשרים/בקי,
בקי, מסוף אגד/בית הדפוס, רוזנטל/כנפי נשרים, רוזנטל,

רוזנטל/שאולזון, הרב אברהם דוד רוזנטל, חי טייב/רוזנטל, חי
טייב/ברנד, חי טייב/אבן דנן, חי טייב/שאולזון, שאולזון/זרח

ברנט, שאולזון/רוז'ין, שאולזון/מעלות בוסטון, שאולזון/משקלוב,
קצנלבוגן/מעלות בוסטון, קצנלבוגן/הקבלן, דבר

ירושלים/קצנלבוגן, ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן, קצנלבוגן א',
קצנלבוגן/הפלאה, כפר שאול/קצנלבוגן, מסוף אגד/כנפי

נשרים

מסוף אגד/קורן

אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן

אליהו קורן/מן ההר

אליהו קורן/בן חמו
Shimon Ben Chamu

בן חמו/אבן חן

בן חמו/בר לביא

יצחק נסים/בן חמו

יצחק נסים/באום

יצחק ניסים א'

יצחק ניסים/אביגור
HaRav Itshak Nisim

יצחק ניסים ג'

יצחק ניסים ד'

הרב יצחק נסים/פיקרד

שמואל מאיר/יצחק נסים

משטרה/שמואל מאיר

שמואל מאיר/כביש 398

דרך חברון/גבעת המטוס

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/התנופה

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/דניאל ינובסקי

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/אלבק

דוד רמז/החאן

קרן היסוד/שלום עליכם
Keren HaYesod

https://moovitapp.com/israel-1/lines/74/204254/612511/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C~2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C


קרן היסוד/אחד העם
Keren HaYesod

המלך ג'ורג'/קק''ל

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'
4 אגריפס

ככר הדוידקה/הנביאים
67 הנביאים

שוק מחנה יהודה/אגריפס
Agripas

שוקניון/אגריפס
HaYabok

תחנת רקל''ה הטורים/יפו

ת. מרכזית ירושלים/יפו

ת. מרכזית ירושלים/יפו
Yafo

גשר המיתרים/שד' הרצל
Herzl

הרב צבי יהודה/שדרות הרצל

מרכז הרב/הרב צבי יהודה

ימין אבות

אנג'ל/כנפי נשרים
Kanfei Nesharim

מרכז שטנר/כנפי נשרים
Kanfei Nesharim

בית ענבר/כנפי נשרים

כנפי נשרים/בקי

בקי
רוברטו בקי

מסוף אגד/בית הדפוס

רוזנטל/כנפי נשרים
HaRav David Rozental

רוזנטל
HaRav David Rozental

רוזנטל/שאולזון

הרב אברהם דוד רוזנטל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/74/204254/612511/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C~2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C


חי טייב/רוזנטל

חי טייב/ברנד
HaRav Yitzhak Hai Tayeb

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/שאולזון

שאולזון/זרח ברנט

שאולזון/רוז'ין
HaRav Shaulzon

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב
HaRav Shaulzon

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

קצנלבוגן/הקבלן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

קצנלבוגן א'

קצנלבוגן/הפלאה

כפר שאול/קצנלבוגן

מסוף אגד/כנפי נשרים



לוחות זמנים ומפה של קו 74 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/74/204254/612513/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C~2F%D7%A7%D7%A6%D7%A0%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
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