
כיוון: יוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו יוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית

רמלה/הורדה

13:10 - 15:10ראשון

13:10 - 15:10שני

13:10 - 15:10שלישי

13:10 - 15:10רביעי

13:10 - 15:10חמישי

13:10 - 14:10שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 4
כיוון: יוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

תחנות: 29
משך הנסיעה: 26 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 4 (יוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית רמלה/הורדה) יש 4 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) יוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית רמלה/הורדה: 13:10 - 15:10(2) שושנה דמארי/אהוד מנור ← ת. מרכזית רמלה/הורדה: 06:10 -

23:10(3) ת. מרכזית רמלה/רציפים ← יוסי בנאי/יונה וולך: 07:30(4) ת. מרכזית רמלה/רציפים ← שושנה דמארי/אהוד מנור: 06:05 - 23:00
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 4 וכדי לדעת מתי יגיע קו 4

מפה ולוחות זמנים של קו 4

צפייה באתריוסי בנאי/יונה וולך ← ת. מרכזית רמלה/הורדה 4

יוסי בנאי/יונה וולך

שושנה דמארי/אהוד מנור

אהוד מנור/חיטמן

עוזי חיטמן/חנוך לוין

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/שושנה דמארי

קופת חולים כללית/ביאליק

ביאליק/חניתה

שמשון הגיבור/המסגד

קניון עזריאלי רמלה/דוד רזיאל

רזיאל/זכריה

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

בי''ס הראל/בן גוריון

מרכז מסחרי/בן גוריון

בן גוריון/שטיין

בן צבי/מבצע משה

בן צבי/שבזי

בן צבי/צה''ל

צה''ל/בן צבי

יוספטל/צה''ל

מרכז מסחרי/יוספטל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5771828/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%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%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-13-205140-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: שושנה דמארי/אהוד מנור ← ת. מרכזית
רמלה/הורדה

28 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו שושנה דמארי/אהוד מנור ← ת. מרכזית

רמלה/הורדה

06:10 - 23:10ראשון

06:10 - 23:10שני

06:10 - 23:10שלישי

06:10 - 23:10רביעי

06:10 - 23:10חמישי

06:10 - 16:10שישי

21:30 - 23:45שבת

מידע על קו 4
כיוון: שושנה דמארי/אהוד מנור ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

תחנות: 28
משך הנסיעה: 20 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בר אילן/שבזי

בר אילן/אבא הלל

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל/דני מס

שדרות הרצל/שפירא

שוק עירוני/שדרות הרצל

ת. מרכזית רמלה/הורדה

שושנה דמארי/אהוד מנור

אהוד מנור/חיטמן

עוזי חיטמן/חנוך לוין

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/שושנה דמארי

קופת חולים כללית/ביאליק

ביאליק/חניתה

שמשון הגיבור/המסגד

קניון עזריאלי רמלה/דוד רזיאל

רזיאל/זכריה

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

בי''ס הראל/בן גוריון

מרכז מסחרי/בן גוריון

בן גוריון/שטיין

בן צבי/מבצע משה

בן צבי/שבזי

בן צבי/צה''ל

צה''ל/בן צבי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5771828/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5699294/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← יוסי בנאי/יונה וולך

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו ת. מרכזית רמלה/רציפים ← יוסי בנאי/יונה

וולך

07:30ראשון

07:30שני

07:30שלישי

07:30רביעי

07:30חמישי

07:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 4
כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← יוסי בנאי/יונה וולך

תחנות: 29
משך הנסיעה: 25 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

יוספטל/צה''ל

מרכז מסחרי/יוספטל

בר אילן/שבזי

בר אילן/אבא הלל

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל/דני מס

שדרות הרצל/שפירא

שוק עירוני/שדרות הרצל

ת. מרכזית רמלה/הורדה

ת. מרכזית רמלה/רציפים

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/הגדוד העברי

שדרות הרצל/טרומפלדור

עירייה/ויצמן

ויצמן/בר אילן

מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל

מאיר בר אילן/הרב מוהילבר

מרכז מסחרי/יוספטל

יוספטל/צה''ל

צה''ל/בן צבי

בן צבי/לוי אשכול

בית ספר עמל/בן צבי

בן צבי/שטיין

מרכז מסחרי/בן גוריון

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

רזיאל/זכריה

קניון עזריאלי רמלה/שמשון הגיבור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5699294/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5992815/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← שושנה דמארי/אהוד
מנור

28 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו ת. מרכזית רמלה/רציפים ← שושנה

דמארי/אהוד מנור

06:05 - 23:00ראשון

06:05 - 23:00שני

06:05 - 23:00שלישי

06:05 - 23:00רביעי

06:05 - 23:00חמישי

06:00 - 16:00שישי

21:00 - 23:15שבת

מידע על קו 4
כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← שושנה דמארי/אהוד מנור

תחנות: 28
משך הנסיעה: 22 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שמשון הגיבור/המסגד

ביאליק/הרב עובדיה סומך

קופת חולים כללית/ביאליק

ביאליק/שמואל הנביא

כביש 4304/יוסף קלויזנר

בי''ס האמנים/עוזי חיטמן

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/חנוך לוין

אהוד מנור/עוזי חיטמן

שושנה דמארי/אהוד מנור

יוסי בנאי/יונה וולך

ת. מרכזית רמלה/רציפים

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/הגדוד העברי

שדרות הרצל/טרומפלדור

עירייה/ויצמן

ויצמן/בר אילן

מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל

מאיר בר אילן/הרב מוהילבר

מרכז מסחרי/יוספטל

יוספטל/צה''ל

צה''ל/בן צבי

בן צבי/לוי אשכול

בית ספר עמל/בן צבי

בן צבי/שטיין

מרכז מסחרי/בן גוריון

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

רזיאל/זכריה

קניון עזריאלי רמלה/שמשון הגיבור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5992815/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5992814/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 4 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

שמשון הגיבור/המסגד

ביאליק/הרב עובדיה סומך

קופת חולים כללית/ביאליק

ביאליק/שמואל הנביא

כביש 4304/יוסף קלויזנר

בי''ס האמנים/עוזי חיטמן

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/חנוך לוין

אהוד מנור/עוזי חיטמן

שושנה דמארי/אהוד מנור

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5992814/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/205140/5771828/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-205140&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99%2F%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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-1-13-205140&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
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