
כיוון: בנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף אגד/צביה
ויצחק

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 31
לוח זמנים של קו בנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף

אגד/צביה ויצחק

15:45 - 17:30ראשון

15:45 - 17:30שני

15:45 - 17:30שלישי

15:45 - 17:30רביעי

15:45 - 17:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 31
כיוון: בנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף אגד/צביה ויצחק

תחנות: 32
משך הנסיעה: 35 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 31 (בנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף אגד/צביה ויצחק) יש 3 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף אגד/צביה ויצחק: 15:45 - 17:30 (2) מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/צביה ויצחק: 06:00 - 23:45 (3)

מסוף אגד/המרגלית ← מירסקי/מינץ: 00:00 - 23:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 31 וכדי לדעת מתי יגיע קו 31

צפייה באתרבנייני האומה/שדרות שז''ר ← מסוף אגד/צביה ויצחק 31

Shazarבנייני האומה/שדרות שז''ר

HaUmaבנייני האומה/הנשיא השישי

HaNasi HaShishiחניון הלאום/שד' הנשיא השישי

משרד החוץ/שד' רבין

א''ס ביתר/א''ס הפועל

קניון מלחה/א''ס הפועל האייל

Agudat Sport Maccabiקניון מלחה/א''ס מכבי

מסוף אגד/בנבנישתי

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

HaMorהמור

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

Mevo Ketziaאפרסמון/מבוא קציעה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קטורה

אריה בן אליעזר/ורדינון

אריה בן אליעזר

אריה בן אליעזר/יוסטמן

מפה ולוחות זמנים של קו 31

https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/5771198/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
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%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%96_%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%90%D7%92%D7%93_%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-Israel-1-1-115815-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7


Levonaלבונה/הצוף

HaGanenetהגננת/דב יוסף

Leshemלשם/צביה ויצחק

Ayalaהמרגלית/איילה

HaMargalitהמרגלית/ליש

המרגלית/שהם

Nesherהמרגלית/נשר

המרגלית/מרווה

המרגלית/תירוש

המרגלית/המחנכת2 הרדוף

מסוף אגד/צביה ויצחק581 הרדוף

https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/5771198/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7


כיוון: מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/צביה ויצחק

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 31
לוח זמנים של קו מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/צביה ויצחק

06:00 - 23:45ראשון

06:00 - 23:45שני

06:00 - 23:45שלישי

06:00 - 23:45רביעי

06:00 - 23:45חמישי

06:00 - 17:00שישי

21:05 - 23:45שבת

מידע על קו 31
כיוון: מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/צביה ויצחק

תחנות: 60
משך הנסיעה: 69 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מירסקי/מינץ

שבתאי חזקיה/קהילת אונגוואר

שבתאי חזקיה/ועד ארבע הארצות

שבתאי חזקיה/הרא''ה

הרא''ה/ולנשטיין

רמות/סולם יעקב

רמות/מעוז

טרומן/רמות

טרומן/נרות שבת

אבא הלל סילבר/הארי טרומן

HaDaf HaYomiסילבר/מורגנטאו

סילבר/שכטמן

שיבת ציון/סילבר

שיבת ציון/טללים

שיבת ציון/גולדה

מרכז מסחרי/גולדה

HaKongress HaZioniהקונגרס הציוני/רקאנטי

Zarhiרקנאטי/זרחי

Tsondakצונדק/נלסון גליק

Asirey Zionצונדק/אשכולי

צונדק/ראובן מס

צונדק/עליית הנוער

יגאל אלון/ש''י

Yigal Alonיגאל אלון/דרך החורש

יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר

Golda Meirצומת רמות/גולדה

מחלף גולדה מאיר/גולדה מאיר

ויצמן/גבעת שאול

Shazarבנייני האומה/שדרות שז''ר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/5772757/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/5772757/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7


HaUmaבנייני האומה/הנשיא השישי

HaNasi HaShishiחניון הלאום/שד' הנשיא השישי

משרד החוץ/שד' רבין

א''ס ביתר/א''ס הפועל

קניון מלחה/א''ס הפועל האייל

Agudat Sport Maccabiקניון מלחה/א''ס מכבי

מסוף אגד/בנבנישתי

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

HaMorהמור

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

Mevo Ketziaאפרסמון/מבוא קציעה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קטורה

אריה בן אליעזר/ורדינון

אריה בן אליעזר

אריה בן אליעזר/יוסטמן

Levonaלבונה/הצוף

HaGanenetהגננת/דב יוסף

Leshemלשם/צביה ויצחק

Ayalaהמרגלית/איילה

HaMargalitהמרגלית/ליש

המרגלית/שהם

Nesherהמרגלית/נשר

המרגלית/מרווה

המרגלית/תירוש

המרגלית/המחנכת2 הרדוף

מסוף אגד/צביה ויצחק581 הרדוף



כיוון: מסוף אגד/המרגלית ← מירסקי/מינץ

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 31
לוח זמנים של קו מסוף אגד/המרגלית ← מירסקי/מינץ

05:30 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 17:00שישי

21:10 - 23:55שבת

מידע על קו 31
כיוון: מסוף אגד/המרגלית ← מירסקי/מינץ

תחנות: 59
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מסוף אגד/המרגלית

HaTavlinהמרגלית/תירוש

המרגלית/מרווה

Kamonהמרגלית/שהם

Laishהמרגלית/ליש

המרגלית/איילה

Leshemלשם/הדבש

הגננת/ברקת

Shamirהגננת/האחות יהודית

HaNofechהגננת/דב יוסף

רוזמרין/לבונה

Levonaלבונה/הצוף

אריה בן אליעזר/יוסטמן

אריה בן אליעזר

אריה בן אליעזר/ורדינון

Mevo HaKanehאפרסמון/מבוא קטורה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קציעה

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

המור

שבתאי הנגבי/אפרסמון

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/דב יוסף

דב יוסף/שבתאי הנגבי

Ihud Hakfarדב יוסף/אל תווחיד

David Banbanishtiדרך דוד בנבנישתי

David Banbanishtiת. רכבת מלחה/מודעי

Agudat Sport HaPoelגן טכנולוגי/א''ס הפועל

קניון מלחה/א''ס הפועל האייל

Yitshak Rabinשדרות יצחק רבין/נתנאל לורך

https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/6237049/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/6237049/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7


HaNasi HaShishiחניון הלאום

HaNasi HaShishiבנייני האומה/הנשיא השישי

Shazarבנייני האומה

שערי ירושלים/ליפתא

צומת רמות/גולדה

Aliyat HaNoarיגאל אלון/שדרות גולדה מאיר

Yigal Alonיגאל אלון/דרך החורש

יגאל אלון/ש''י

Moshe Schorrצונדק/עליית הנוער

צונדק/ראובן מס

צונדק/אשכולי

צונדק/אסירי ציון

צונדק/נלסון גליק

רקאנטי/זרחי4 רקנאטי

Recanatiהקונגרס הציוני/גולדה

שיבת ציון/גולדה

שיבת ציון/טללים

סילבר/שיבת ציון

סילבר/שכטמן

סילבר/מורגנטאו

Nerot Shabatהארי טרומן/אבא הלל סילבר

טרומן/נרות שבת

טרומן/רמות

רמות/מעוז

רמות/סולם יעקב

הרא''ה/ולנשטיין

ולנשטיין/הרא''ה

HaRav Wallensteinולנשטיין/ועד ארבע הארצות

Ari Bamestarimולנשטיין/קהילת אונגוואר

מירסקי/מינץ



לוחות זמנים ומפה של קו 31 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/31/115815/5771198/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%27%27%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
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