מפה ולוחות זמנים של קו 14

 14ת .רכבת בית שמש ↔ שד.נחל הקישון/נחל שחם

צפה באתר

לקו ) 14ת .רכבת בית שמש ↔ שד.נחל הקישון/נחל שחם( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1הקישון  /איילון←ת .רכבת בית שמש/הורדה (2) 22:40 - 05:25 :ת .רכבת בית שמש←שד.נחל הקישון/נחל שחם22:45 - 06:25 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  14וכדי לדעת מתי יגיע קו 14

כיוון :הקישון  /איילון←ת .רכבת בית שמש/הורדה
 49תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

הקישון  /איילון
Nahal HaKishon Avenue

שדרות נהר הירקון/ישעיהו הנביא
Nahal HaYarkon Avenue

נחל לוז /הירקון
נחל לוז/נחל אכזיב

לוחות זמנים של קו 14
לוח זמנים של קו הקישון  /איילון←ת .רכבת בית שמש/הורדה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

22:40 - 05:25

רביעי

22:40 - 05:25

חמישי

22:40 - 05:25

שישי

15:50 - 05:40

שבת

22:45 - 20:45

נחל לוז/נחל רפאים
בית ספר רזיאל/נחל הראל
נחל דולב/נחל הבשור
נחל דולב/נחל איילון
נחל דולב א
נחל דולב/נחל קטלב
מתנ''ס/נחל דולב
נחל איילון/נחל דולב
Nahal Ayalon

נחל שורק/נחל לכיש
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל לכיש
נחל שורק/נחל מיכה
נחל שורק /נחל אוריה
נחל הקישון /נחל שורק
'שדרות נחל קישון א

מידע על קו 14
כיוון :הקישון  /איילון←ת .רכבת בית שמש/הורדה
תחנות49 :
משך הנסיעה 39 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הקישון  /איילון ,שדרות נהר
הירקון/ישעיהו הנביא ,נחל לוז /הירקון ,נחל לוז/נחל אכזיב,
נחל לוז/נחל רפאים ,בית ספר רזיאל/נחל הראל ,נחל
דולב/נחל הבשור ,נחל דולב/נחל איילון ,נחל דולב א ,נחל
דולב/נחל קטלב ,מתנ''ס/נחל דולב ,נחל איילון/נחל דולב,
נחל שורק/נחל לכיש ,נחל שורק/נחל לכיש ,נחל שורק/נחל
מיכה ,נחל שורק /נחל אוריה ,נחל הקישון /נחל שורק,
'שדרות נחל קישון א ,שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי ,נהר
הירדן /רבי מאיר בעל הנס ,נהר הירדן /רבי לויטס ,שד .נהר
הירדן  /רבי יהודה הנשיא ,שד.נהר הירדן/רבי יהושע,
הירדן/פנחס בן יאיר ,שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר,
מעפילי אגוז/הרב הרצוג ,מעפילי אגוז/רשי ,רש''י /שבטי
ישראל ,רש''י/בן אליעזר ,הרקפת/הארזים ,הרקפת א ,קופת
חולים מאוחדת א'/הרקפת ,קופת חולים מאוחדת ב'/הרקפת,
הרקפת ב ,הדקל /בן אליעזר ,הדקל  /רשי ,הדקל  /בן זאב,
שדרות בן גוריון/הגפן ,השבעה/ביאליק ,כיכר נוימן ,מועצה
דתית ,הרצל  /בן צבי ,שוקניון ,רמב''ם/הרצל,
רמב''ם/זבוטינסקי ,רמב''ם/ארלוזורוב ,העלייה/רמב''ם,
העלייה/יגאל אלון ,ת .רכבת בית שמש/הורדה

שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי
Nahar HaYarden Avenue

נהר הירדן /רבי מאיר בעל הנס
נהר הירדן /רבי לויטס
Rabi Elazar

שד .נהר הירדן  /רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי יהושע
Nahar HaYarden Avenue

הירדן/פנחס בן יאיר
שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר
מעפילי אגוז/הרב הרצוג
מעפילי אגוז/רשי
Kikar Rashi

רש''י /שבטי ישראל
Rashi

רש''י/בן אליעזר
Rashi

הרקפת/הארזים
הרקפת א
קופת חולים מאוחדת א'/הרקפת
קופת חולים מאוחדת ב'/הרקפת
HaNarkis

הרקפת ב
הדקל /בן אליעזר
HaDekel Avenue

הדקל  /רשי
HaDekel Avenue

הדקל  /בן זאב
שדרות בן גוריון/הגפן
השבעה/ביאליק
HaShiva

כיכר נוימן
HaShiva

מועצה דתית
הרצל  /בן צבי

שוקניון
רמב''ם/הרצל
Shvil HaLamed Hey

רמב''ם/זבוטינסקי
Rambam

רמב''ם/ארלוזורוב
העלייה/רמב''ם
העלייה/יגאל אלון
ת .רכבת בית שמש/הורדה

כיוון :ת .רכבת בית שמש←שד.נחל הקישון/נחל שחם
 53תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .רכבת בית שמש
העלייה/יגאל אלון

לוחות זמנים של קו 14
לוח זמנים של קו ת .רכבת בית שמש←שד.נחל הקישון/נחל
שחם
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

22:45 - 06:25

רביעי

22:45 - 06:25

רמב''ם/ארלוזורוב

חמישי

22:45 - 06:25

רמב''ם/ז'בוטינסקי

שישי

16:05 - 06:25

Rambam

שבת

23:30 - 20:30

העלייה  /רמב''ם

רמב''ם/הרצל
שוקניון
הרצל/הרב עוזיאל
בן צבי/הרצל
בן צבי/דליה
כיכר נוימן
Kikar Noiman

השבעה/הרב יוסף בוסקילה
השבעה/בני דן
השבעה/שד .בן גוריון
Kikar Victorya

שדרות בן גוריון/הגפן
שד.בן גוריון/שד.הדקל
שד.הדקל/שביל החרובים
HaDekel Avenue

שד.הדקל/הרקפת
HaSigalit

שד .הדקל/הנורית
HaSavyon

הרקפת  /הנורית
קופת חולים מאוחדת/הרקפת
הרקפת  /הנרקיס
הרקפת/הארזים

מידע על קו 14
כיוון :ת .רכבת בית שמש←שד.נחל הקישון/נחל שחם
תחנות53 :
משך הנסיעה 40 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .רכבת בית שמש ,העלייה/יגאל
אלון ,העלייה  /רמב''ם ,רמב''ם/ארלוזורוב ,רמב''ם/ז'בוטינסקי,
רמב''ם/הרצל ,שוקניון ,הרצל/הרב עוזיאל ,בן צבי/הרצל ,בן
צבי/דליה ,כיכר נוימן ,השבעה/הרב יוסף בוסקילה,
השבעה/בני דן ,השבעה/שד .בן גוריון ,שדרות בן גוריון/הגפן,
שד.בן גוריון/שד.הדקל ,שד.הדקל/שביל החרובים,
שד.הדקל/הרקפת ,שד .הדקל/הנורית ,הרקפת  /הנורית,
קופת חולים מאוחדת/הרקפת ,הרקפת  /הנרקיס,
הרקפת/הארזים ,רש''י/דוד רזיאל ,רש''י/בן אליעזר,
רש''י/שבטי ישראל ,מעפילי אגוז/רשי ,מעפילי אגוז/ראובן,
שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג ,שדרות נהר הירדן/האדמו''ר
מבעלזא ,שדרות נהר הירדן/רבי יהושע ,שד .נהר הירדן  /רבי
יהודה הנשיא ,שד.נהר הירדן/רבי לויטס ,תלמוד תורה מגן
אבות/נהר הירדן ,שד.נהר הירדן/ריב''ל' ,שדרות נחל קישון ב,
נחל הקישון/נחל שורק ,נחל שורק/נחל הקישון ,נחל
שורק/נחל משמר ,נחל שורק/נחל נחשון ,נחל שורק/לכיש,
נחל איילון/נחל דולב ,נחל דולב א ,נחל דולב/קטלב ,נחל דולב
ב ,נחל דולב/נחל תמנע ,נחל דולב/נחל מאור ,בית ספר
הראל/נחל רזיאל ,נחל לוז/נחל רפאים ,נחל גילה/נחל לוז,
שדרות נהר הירקון/נחל לוז ,שדרות נחל הקישון/שדרות נהר
הירקון ,שד.נחל הקישון/נחל שחם

רש''י/דוד רזיאל
רש''י/בן אליעזר
רש''י/שבטי ישראל
Shivtei Israel

מעפילי אגוז/רשי
Kikar Rashi

מעפילי אגוז/ראובן
שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג
שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלזא
שדרות נהר הירדן/רבי יהושע
שד .נהר הירדן  /רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי לויטס
תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/ריב''ל
Nahar HaYarden Avenue

'שדרות נחל קישון ב
נחל הקישון/נחל שורק
נחל שורק/נחל הקישון
נחל שורק/נחל משמר
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון
נחל שורק/לכיש
נחל איילון/נחל דולב
Nahal Ayalon

נחל דולב א
נחל דולב/קטלב
נחל דולב ב
נחל דולב/נחל תמנע
נחל דולב/נחל מאור
בית ספר הראל/נחל רזיאל
Nahal Maor

נחל לוז/נחל רפאים
Kikar Minhat Shlomo

נחל גילה/נחל לוז
שדרות נהר הירקון/נחל לוז
שדרות נחל הקישון/שדרות נהר הירקון
שד.נחל הקישון/נחל שחם

לוחות זמנים ומפה של קו  14זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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