
כיוון: ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית אשדוד

49 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית

אשדוד

05:30 - 23:30ראשון

05:30 - 23:30שני

05:30 - 23:30שלישי

05:30 - 23:30רביעי

05:30 - 23:30חמישי

06:20 - 14:45שישי

18:10 - 23:00שבת

מידע על קו 15
כיוון: ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית אשדוד

תחנות: 49
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית אשדוד/רציפים,
שדרות עובד בן עמי/שדרות הרצל, נחל שורק/נחל ליטני,

כינרת/נחל קידרון, כינרת/נחל נעמן, כינרת/הרי גולן,
כינרת/הר כנען, כנרת / נחל ירמוך, כנרת/הר חרמון,

כינרת/נחל הירקון, נחל הירקון/הר מצדה, שדרות משה
דיין/שדרות עובד בן עמי, היכל התרבות,

שד.ירושלים/שד.משה דיין, קרן היסוד/הרב שאולי, קרן
היסוד/השייטים, חיים משה שפירא/החובלים, רוגוזין/חיים

משה שפירא, רוגוזין/אריה בן אליעזר, מרכז מסחרי רובע
א'/רוגוזין, מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון, שבי ציון/שדרות

הרצל, קיבוץ גלויות/שבי ציון, קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא, אבן
עזרא/שמואל הנגיד, קניון לב אשדוד/אבן עזרא, יהודה

הלוי/אבן עזרא, יהודה הלוי/שדרות בני ברית, דב גור/נתן
אלבז, מרכז מסחרי רובע ו'/דב גור, מילמן/דב גור,

שד.הפרחים/הרותם, הפרחים / הכלנית, קק''ל/פורצי הדרך,
קק''ל/עזרא הסופר, תחנת משטרת אשדוד/הנביאים, מרכז

מסחרי רובע י'/ המייסדים, המייסדים/בן עמי, שלמה
המלך/דוד המלך, שלמה המלך/יהושפט המלך, שלמה

המלך/חזקיה המלך, דוד המלך/שלמה המלך, מרכז מסחרי
י''ג/דוד המלך, יותם המלך/דוד המלך, שדרות בני ברית/יותם
המלך, שדרות עובד בן עמי/שדרות בני ברית, שדרות עובד בן

עמי/כוכב הצפון, שד.הרצל/בן עמי, ת. מרכזית אשדוד

לקו 15 ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית אשדוד יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית אשדוד: 05:30 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 15 וכדי לדעת מתי יגיע קו 15

צפייה באתרת. מרכזית אשדוד/רציפים ← ת. מרכזית אשדוד 15

ת. מרכזית אשדוד/רציפים

שדרות עובד בן עמי/שדרות הרצל

נחל שורק/נחל ליטני
Nahal Sorek

כינרת/נחל קידרון

כינרת/נחל נעמן

כינרת/הרי גולן
Kineret

כינרת/הר כנען

כנרת / נחל ירמוך

כנרת/הר חרמון

כינרת/נחל הירקון

נחל הירקון/הר מצדה
Nahal HaYarkon

שדרות משה דיין/שדרות עובד בן עמי

היכל התרבות

שד.ירושלים/שד.משה דיין
2 שדרות ירושלים

קרן היסוד/הרב שאולי
43 קרן היסוד

קרן היסוד/השייטים
Keren HaYesod

חיים משה שפירא/החובלים

מפה ולוחות זמנים של קו 15

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/516855/5875949/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93~2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
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%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93-Israel-1-17-516855-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93


23 שפירא

רוגוזין/חיים משה שפירא
41 רוגזין

רוגוזין/אריה בן אליעזר
23 רוגזין

מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין

מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון
HaVradim

שבי ציון/שדרות הרצל

קיבוץ גלויות/שבי ציון
Eli Cohen

קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא
Agadir

אבן עזרא/שמואל הנגיד

קניון לב אשדוד/אבן עזרא
Moshe Ibn Ezra

יהודה הלוי/אבן עזרא
Yehuda HaLevy

יהודה הלוי/שדרות בני ברית

דב גור/נתן אלבז
Rotary Square

מרכז מסחרי רובע ו'/דב גור

מילמן/דב גור
Bet Tsadik Milman

שד.הפרחים/הרותם
6 שדרות הפרחים

הפרחים / הכלנית
20 שדרות הפרחים

קק''ל/פורצי הדרך
Keren Kayemet LeIsrael

קק''ל/עזרא הסופר

תחנת משטרת אשדוד/הנביאים
Hoshea HaNavi

מרכז מסחרי רובע י'/ המייסדים
Avraham Sofer

המייסדים/בן עמי
Sderot HaMeyasdim

שלמה המלך/דוד המלך
שלמה המלך

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/516855/5875949/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93~2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93


שלמה המלך/יהושפט המלך

שלמה המלך/חזקיה המלך
Azarya HaMelech

דוד המלך/שלמה המלך

מרכז מסחרי י''ג/דוד המלך
David HaMelech

יותם המלך/דוד המלך

שדרות בני ברית/יותם המלך
Sderot Bnei Brit

שדרות עובד בן עמי/שדרות בני ברית
Sderot Ben Ami

שדרות עובד בן עמי/כוכב הצפון
6 התקוה

שד.הרצל/בן עמי
Herzl Avenue

ת. מרכזית אשדוד
Menahem Begin Avenue



לוחות זמנים ומפה של קו 15 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/516855/5875949/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93~2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
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%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
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%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93&lang=he

