
כיוון: מתחם ביג ← מתחם ביג

85 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מתחם ביג ← מתחם ביג

00:05 - 22:35ראשון

06:15 - 22:35שני

06:15 - 22:35שלישי

06:15 - 22:35רביעי

06:15 - 22:35חמישי

06:15 - 14:35שישי

21:05 - 23:35שבת

מידע על קו 1
כיוון: מתחם ביג ← מתחם ביג

תחנות: 85
משך הנסיעה: 75 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 מתחם ביג ← מתחם ביג יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מתחם ביג ← מתחם ביג: 06:15 - 22:35

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרמתחם ביג ← מתחם ביג 1

מתחם ביג

הנשיא וייצמן/המברג

הנשיא וייצמן/החרושת

ויצמן הנשיא/מפתן

האבות/הנשיא וייצמן

וייצמן/דוד אלעזר

הנשיא וייצמן/יצחק בן צבי

מרכז מסחרי/וייצמן

מלון צמרת/וייצמן

שדרות ספיר/שדרות אורנים

שד.ספיר/הגפן

שד. ספיר/רקפת

חרצית/חלמונית

חרצית/כליל החורש

כליל החורש/שיזף

כליל החורש/שיזף

כליל החורש/חצב

שקד/רותם

מעלה קק''ל/שקד

מעלה קק''ל/הרותם

מעלה קק''ל/הדקל

בר כוכבא/שטרית
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בר כוכבא/השופטים

אצטדיון עירוני/בר כוכבא

ציון בהלול/קפלנסקי

קופת חולים רקתי/החשמונאים

בית אבות כנרת/החשמונאים

החשמונאים/טרומפלדור

יהודה הנשיא/טרומפלדור

יהודה הנשיא/ביאליק

יהודה הנשיא/רש''י

אלחדיף/קונטיננטל

יהודה הלוי/דנילוף סנטר

ת. מרכזית טבריה

הגליל/גן העיר

הגליל/פנורמה

אחווה/369

טולדנו/השילוח

הרב משה כהן/טולידאנו

בית כנסת/טולדנו

טולדנו א'

טולדנו א'

טולדנו/הרב משה כהן

הרב משה כהן/טולידאנו

טולדנו/השילוח

בית ספר כרמלי/השילוח

ת. מרכזית טבריה

הגליל/גן העיר

הגליל/פנורמה

הבנים/הקישון

יוחנן בן זכאי/יהודה לוי

אלחדיף/טבור הארץ

יהודה הנשיא/ביאליק

טרומפלדור/שמעון דה אן

בית גינסבורג/טרומפלדור
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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

המלך דוד/המלך שלמה

אצטדיון עירוני

בר כוכבא/דוד המלך

בר כוכבא/השופטים

בר כוכבא/עמל

מעלה קק''ל/תמר

מעלה קק''ל/הלוטם

שקד/מעלה קק''ל

שקד/רותם

כליל החורש/חצב

כליל החורש/שיטה

כליל החורש/שיזף

חרצית/דובדבן

חרצית/חלמונית

שד. ספיר/חרצית

שד. ספיר/רקפת

שדרות ספיר/יפה נוף

שדרות ספיר/שדרות אורנים

הנשיא וייצמן/שז''ר

הנשיא וייצמן/דוד אלעזר

דוד אלעזר/בי''ס יד אליהו

דוד אלעזר/טבריה עילית

דוד אלעזר

דוד אלעזר/כהנא

יפתח הגלעדי/חזון אי''ש

וייצמן/האבות

ויצמן הנשיא/מפתן

ויצמן/המשור

המשור/וייצמן

מתחם ביג
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אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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