
כיוון: הרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית שמש/הורדה

25 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 18
לוח זמנים של קו הרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית

שמש/הורדה

05:55 - 13:20ראשון

לא פעילשני

05:55 - 18:50שלישי

05:55 - 18:50רביעי

05:55 - 18:50חמישי

05:55 - 13:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 18
כיוון: הרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית שמש/הורדה

תחנות: 25
משך הנסיעה: 21 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: הרצוג / נהר הדן, הרצוג/השושן,
הרקפת / הנורית, קופת חולים מאוחדת/הרקפת, הרקפת /

הנרקיס, הרקפת/הארזים, הארזים/שזיף, הארז/הארזים,
הארזים / הערבה, שד.הדקל/שביל החרובים, הדקל / רשי,

הדקל / בן זאב, בן זאב / הדקל, שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל,
בן זאב / מנדלר, בן זאב/רש''י, רבין / התבור, התבור/הר טוב,

רבין / גלעד, רמב''ם/הרצל, רמב''ם/ז'בוטינסקי,
רמב''ם/ארלוזורוב, העלייה/רמב''ם, העלייה/יגאל אלון, ת.

רכבת בית שמש/הורדה

לקו 18 (הרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית שמש/הורדה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית שמש/הורדה: 05:55 - 18:50 (2) ת. רכבת בית שמש/החרש ← הרצוג / נהר דן: 07:00 - 19:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 18 וכדי לדעת מתי יגיע קו 18

צפייה באתרהרצוג / נהר הדן ← ת. רכבת בית שמש/הורדה 18

הרצוג / נהר הדן

הרצוג/השושן

הרקפת / הנורית

קופת חולים מאוחדת/הרקפת

הרקפת / הנרקיס

הרקפת/הארזים

הארזים/שזיף
HaBrosh

הארז/הארזים
HaEtrog

הארזים / הערבה

שד.הדקל/שביל החרובים
HaDekel Avenue

הדקל / רשי
HaDekel Avenue

הדקל / בן זאב

בן זאב / הדקל

שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

בן זאב/רש''י

רבין / התבור
Yitshak Rabin

מפה ולוחות זמנים של קו 18

https://moovitapp.com/israel-1/lines/18/205081/2547149/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20~2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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%A8%D7%A6%D7%95%D7%92_%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-11-205081-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20%2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


התבור/הר טוב
Har Tuv

רבין / גלעד
Yitshak Rabin

רמב''ם/הרצל
Shvil HaLamed Hey

רמב''ם/ז'בוטינסקי
Rambam

רמב''ם/ארלוזורוב

העלייה/רמב''ם

העלייה/יגאל אלון

ת. רכבת בית שמש/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/18/205081/2547149/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20~2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: ת. רכבת בית שמש/החרש ← הרצוג / נהר דן

21 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 18
לוח זמנים של קו ת. רכבת בית שמש/החרש ← הרצוג / נהר

דן

07:00 - 13:15ראשון

לא פעילשני

07:00 - 19:15שלישי

07:00 - 19:15רביעי

07:00 - 19:15חמישי

07:00 - 13:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 18
כיוון: ת. רכבת בית שמש/החרש ← הרצוג / נהר דן

תחנות: 21
משך הנסיעה: 14 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת בית שמש/החרש,
העלייה/יגאל אלון, העלייה / רמב''ם, רמב''ם/ארלוזורוב,

רמב''ם/ז'בוטינסקי, רמב''ם/הרצל, דרך יצחק רבין/החרמון,
יצחק רבין/הר טוב, יצחק רבין/הגולן, בן זאב/רבין, בן זאב /

מנדלר, שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל, שדרות בן גוריון/שדרות
הדקל, שד.בן גוריון/שד.הדקל, הרקפת/הארזים, הרקפת א,

קופת חולים מאוחדת א'/הרקפת, קופת חולים מאוחדת
ב'/הרקפת, הרקפת ב, שד.הדקל/שד.הרב הרצוג, הרצוג /

נהר דן

ת. רכבת בית שמש/החרש
HaHarash

העלייה/יגאל אלון

העלייה / רמב''ם

רמב''ם/ארלוזורוב

רמב''ם/ז'בוטינסקי
Rambam

רמב''ם/הרצל

דרך יצחק רבין/החרמון

יצחק רבין/הר טוב

יצחק רבין/הגולן
Yitshak Rabin

בן זאב/רבין

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל

שדרות בן גוריון/שדרות הדקל

שד.בן גוריון/שד.הדקל

הרקפת/הארזים

הרקפת א

קופת חולים מאוחדת א'/הרקפת

קופת חולים מאוחדת ב'/הרקפת
HaNarkis

הרקפת ב

שד.הדקל/שד.הרב הרצוג
HaRav Herzog Avenue

הרצוג / נהר דן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/18/205081/1048892/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20~2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/18/205081/1048892/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20~2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 18 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/18/205081/2547149/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20~2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20%2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20%2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
http://prod-seo-resources-gen.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%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20%2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92%20%2F%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94&lang=he

