
כיוון: קריית מלאכי ← תל אביב-יפו

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 301
לוח זמנים של קו קריית מלאכי ← תל אביב-יפו
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מידע על קו 301
כיוון: קריית מלאכי ← תל אביב-יפו

תחנות: 48
משך הנסיעה: 79 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מועצה דתית/שדרות רש''י,
מנחם בגין/שער העיר, קסטינה, צומת ערוגות, צומת אחים,
צומת אחים/מכללת אחווה, צומת ראם, צומת ברורים, צומת
בני ראם, צומת חצב, כביש 40/בני עי''ש, צומת חפץ חיים,

מחלף גדרה לצפון, מחלף גדרה לצפון/תחנת דלק, הרצל/בן
גוריון, תחנה מרכזית גדרה (לכיוון צפון), הרצל/ויצמן,

הרצל/משטרה, מסעף קדרון/כביש 40, מסעף מחנה תל נוף,
מסעף בית אלעזרי, כביש 40/גבעת ברנר, כביש 40/פאוור

סנטר בילו, מסעף בית חולים קפלן/כביש 40, צומת בילו,
הרצל/צומת אושיות, הרצל/רוטרי, הרצל/וייצמן,

משטרה/הרצל, מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות, ויצמן/פארק
המדע, וייצמן/נורדאו, וייצמן/הבנים, ויצמן/מרגולין, הרצל/אבי

האסירים, הרצל/אהרון קרון, הרצל/תרמ''ב, דרך
המכבים/פיק''א, נחלת יהודה ב, מכון וולקני/דרך המכבים,

צומת בית דגן, דרך השבעה/קפלן, דרך השבעה/המלאכה,
דרך השבעה/המכתש, צומת חולון/דרך השיריון, דרך חיל

השריון/דרך קיבוץ גלויות, ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

לקו 301 קריית מלאכי ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית מלאכי ← תל אביב-יפו: 05:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 301 וכדי לדעת מתי יגיע קו 301

צפייה באתרקריית מלאכי ← תל אביב-יפו 301

מועצה דתית/שדרות רש''י

מנחם בגין/שער העיר
Menachem Begin

קסטינה

צומת ערוגות

צומת אחים

צומת אחים/מכללת אחווה

צומת ראם

צומת ברורים

צומת בני ראם

צומת חצב

כביש 40/בני עי''ש

צומת חפץ חיים

מחלף גדרה לצפון

מחלף גדרה לצפון/תחנת דלק

הרצל/בן גוריון

תחנה מרכזית גדרה (לכיוון צפון)

הרצל/ויצמן

הרצל/משטרה

מסעף קדרון/כביש 40

מפה ולוחות זמנים של קו 301

https://moovitapp.com/israel-1/lines/301/667889/2780006/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-1-667889-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


מסעף מחנה תל נוף

מסעף בית אלעזרי

כביש 40/גבעת ברנר

כביש 40/פאוור סנטר בילו

מסעף בית חולים קפלן/כביש 40

צומת בילו

הרצל/צומת אושיות

הרצל/רוטרי
Herzl

הרצל/וייצמן
173 הרצל

משטרה/הרצל

מכון ויצמן

הפקולטה לחקלאות

ויצמן/פארק המדע

וייצמן/נורדאו

וייצמן/הבנים

ויצמן/מרגולין

הרצל/אבי האסירים

הרצל/אהרון קרון
97 הרצל

הרצל/תרמ''ב
63 הרצל

דרך המכבים/פיק''א

נחלת יהודה ב

מכון וולקני/דרך המכבים

צומת בית דגן

דרך השבעה/קפלן

דרך השבעה/המלאכה
Spinoza

דרך השבעה/המכתש

צומת חולון/דרך השיריון
9 חיל השריון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/301/667889/2780006/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


דרך חיל השריון/דרך קיבוץ גלויות
13א לודויפול

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים
108 לוינסקי



לוחות זמנים ומפה של קו 301 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
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