
כיוון: אלעד ← תל אביב-יפו

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 379
לוח זמנים של קו אלעד ← תל אביב-יפו

06:00 - 08:00ראשון

06:00 - 08:00שני

06:00 - 08:00שלישי

06:00 - 08:00רביעי

06:00 - 08:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 379
כיוון: אלעד ← תל אביב-יפו

תחנות: 40
משך הנסיעה: 53 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 379 (אלעד ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אלעד ← תל אביב-יפו: 06:00 - 08:00(2) תל אביב-יפו ← אלעד: 14:00 - 16:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 379 וכדי לדעת מתי יגיע קו 379

מפה ולוחות זמנים של קו 379

צפייה באתראלעד ← תל אביב-יפו 379

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

בן זכאי/גן אסתר

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

בן זכאי/בן קיסמא

רבן יוחנן בן זכאי/רבי מאיר

בן זכאי/רבנו בחיי

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

בן זכאי/מגדל המים

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

רשב''י/רבי יהודה הנשיא

רבי פנחס בן יאיר/רמב''ם

מאיר/רבי פנחס בן יאיר

רבי יהודה הנשיא/אבן גבירול

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

מחלף אונו/דרך יצחק רבין

דרך יצחק רבין/העצמאות

דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן

דרך יצחק רבין/אבי אורן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/379/668479/2781056/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668479&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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-1-13-668479-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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


כיוון: תל אביב-יפו ← אלעד

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 379
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← אלעד

14:00 - 16:45ראשון

14:00 - 16:45שני

14:00 - 16:45שלישי

14:00 - 16:45רביעי

14:00 - 16:45חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 379
כיוון: תל אביב-יפו ← אלעד

תחנות: 47
משך הנסיעה: 55 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בריכת נווה עוז/דרך יצחק רבין

דרך זאב ז'בוטינסקי/משה דיין

ז'בוטינסקי/הסיבים

ז'בוטינסקי/שנקר

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/מכון מור

דרך ז'בוטינסקי/רש''י

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

מגדלי אביב/ז'בוטינסקי

הבורסה/רכבת מרכז

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים

בית הדר דפנה/שד' שאול המלך

בית המשפט/ויצמן

ביה''ח איכילוב/ויצמן

ארלוזורוב/ויצמן

ארלוזורוב/דרך נמיר

ת. רכבת תל אביב - סבידור/הורדה

ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים

ארלוזורוב/דרך נמיר

ויצמן/בארי

ביה"ח איכילוב/ויצמן

בית המשפט/ויצמן

בית הדר דפנה/שד' שאול המלך

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים

דרך ז'בוטינסקי/רש''י

https://moovitapp.com/israel-1/lines/379/668479/2781056/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668479&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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/israel-1/lines/379/668479/2781057/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668479&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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 ז'בוטינסקי/קריניצי

מכון מור/דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין

דרך יצחק רבין/דגניה

דרך יצחק רבין/טובה ושמשון דרנגר

דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן

דרך יצחק רבין/העצמאות

מחלף אונו

רבי יהודה הנשיא/כניסה לעיר

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

בית הכנסת אחיעזר/יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר

בן יאיר/רמב''ם

רבי פנחס בן יאיר/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

בן זכאי/מגדל המים

קרית חינוך תיכון

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

רבן יוחנן בן זכאי/בעלי התוספות

בן זכאי/בן קיסמא

בן זכאי/רבי עקיבא

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/379/668479/2781057/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668479&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%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


לוחות זמנים ומפה של קו 379 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

גן אסתר/בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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