
כיוון: כיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו כיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים

06:24 - 23:36ראשון

06:24 - 23:36שני

06:24 - 23:36שלישי

06:24 - 23:36רביעי

06:24 - 23:36חמישי

06:20 - 14:48שישי

21:10 - 23:30שבת

מידע על קו 4
כיוון: כיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים

תחנות: 39
משך הנסיעה: 40 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 4 (כיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים: 06:24 - 23:36(2) מסוף רמז/דוד רמז ← מרכז אפרידר/ככר צפניה: 06:00 - 23:20

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 4 וכדי לדעת מתי יגיע קו 4

מפה ולוחות זמנים של קו 4

צפייה באתרכיכר צפניה ← מסוף רמז/רציפים 4

כיכר צפניה

דרום אפריקה/הכלנית

דרום אפריקה/מח''ל

שד. דרום אפריקה/הלוז

שדרות דרום אפריקה/תגר עליזה

הנשיא/הזית

הנשיא/הזמיר

הנשיא/הפרדס

עירייה

ת. מרכזית אשקלון רציפים/עירוני

בית חולים ברזילי

ההסתדרות/האר''י

הסתדרות/יהודה הלוי

אולפנת צביה/ההסתדרות

ההסתדרות/חובבי ציון

שפירא/שני אליהו

שפירא/יוספטל

גיורא יוספטל/דוד ברגר

יוספטל/קופת חולים

ביאליק/גיורא יוספטל

ביאליק/אפרים צור

ביאליק/קרן היסוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/468664/1661223/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-858420-468664&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8%20%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D
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%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A8%D7%9E%D7%96_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-Israel-1-858420-468664-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8%20%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D


כיוון: מסוף רמז/דוד רמז ← מרכז אפרידר/ככר צפניה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4
לוח זמנים של קו מסוף רמז/דוד רמז ← מרכז אפרידר/ככר

צפניה

06:00 - 23:20ראשון

06:00 - 23:20שני

06:00 - 23:20שלישי

06:00 - 23:20רביעי

06:00 - 23:20חמישי

05:46 - 14:34שישי

21:10 - 23:00שבת

מידע על קו 4
כיוון: מסוף רמז/דוד רמז ← מרכז אפרידר/ככר צפניה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 43 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ביאליק/בן זומא

בן גוריון/נאות אשקלון

שד' בן גוריון/רמז

קניון חוצות/כצנלסון

הפלמ''ח/הרצל

דוד רמז/הפלמ''ח

מסוף רמז/דוד רמז

אלי כהן/דוד רמז

העבודה/אבן עזרא

דוד רזיאל/העבודה

אהרון קאפח/דוד רזיאל

דוד רזיאל/חננאל

אבן עזרא/הרי''ף

רמב''ם/שבזי

הסופרים היהודים/רמב''ם

רמב''ם/שבזי

מסוף רמז/רציפים

מסוף רמז/דוד רמז

רמב''ם/הרב הרצוג

רמב''ם/שבזי

הסופרים היהודים/רמב''ם

רמב''ם/שבזי

הרב חיים דוד כהנא/שבזי

הרי''ף/ש.ב. ישעיהו

דוד רזיאל/הרי''ף

דוד רזיאל/אהרון קאפח

העבודה/האורים

מסוף רמז/רציפים

דוד רמז/הפלמ''ח

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/468664/1661223/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-858420-468664&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8%20%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/468664/1661222/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-858420-468664&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8%20%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D


הרצל/הפלמ''ח

קניון חוצות/כצנלסון

קניון חוצות/בן גוריון

בית ההסתדרות/בן גוריון

בן גוריון/נאות אשקלון

ביאליק/בן זומא

ביאליק/עוזיאל

ביאליק/אפרים צור

ביאליק/יוספטל

גיורא יוספטל/אפרים צור

גיורא יוספטל/מ. אנילביץ'

גיורא יוספטל/אליעזר מילרוד

שפירא/ברגר

ח.מ. שפירא/סמטת גדוד הפורצים

ההסתדרות/חובבי ציון

ההסתדרות/ביאליק

ההסתדרות/יהודה הלוי

מרכז לילד ולמתבגר/ההסתדרות

בית חולים ברזילי

ת. מרכזית אשקלון/עירוני

קיבוץ גלויות/גיבורי שיחרור

עיריית אשקלון

מלכי ישראל/הארז

מלכי ישראל/פינס

מלכי ישראל/שאול המלך

מלכי ישראל/יהושפט

דרום אפריקה/הרקפת

דרום אפריקה/זונאבנד

דרום אפריקה/השקד

דרום אפריקה/יוהנסבורג

דרום אפריקה/הכלנית

דרום אפריקה/הנרקיס

מרכז אפרידר/ככר צפניה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4/468664/1661222/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-858420-468664&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8%20%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%9E%D7%96%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D


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

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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