
כיוון: מסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד

19 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד

לא פעילראשון

לא פעילשני

21:00שלישי

21:00רביעי

21:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: מסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד

תחנות: 19
משך הנסיעה: 19 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף קפלן, הנביאים/יחזקאל, לוי
אשכול/שלמה המלך, בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ, עמק

איילון/עמק החולה, דרך קדומים/חטיבת הנח''ל,
קדומים/המוביל, בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה, בן

יהודה/דרך הפועל, התע''ש/יד חרוצים, התע''ש/יוחנן
הסנדלר, התע''ש/גלגלי הפלדה, וייצמן/התע''ש, ויצמן/גייסות

השריון, תחנה מרכזית כפר סבא, הכרמל/תל חי,
הכרמל/משעול השיר, רוטשילד/הכרמל, וייצמן/רוטשילד

לקו 1 (מסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד) יש 3 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד: 21:00 (2) מסוף קפלן ← תחנה מרכזית כפר סבא: 21:55 - 23:10 (3) תרי עשר/אלישע ← וייצמן/רוטשילד:

07:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

צפייה באתרמסוף קפלן ← וייצמן/רוטשילד 1

מסוף קפלן
Neviim

הנביאים/יחזקאל

לוי אשכול/שלמה המלך
Levi Eshkol

בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ

עמק איילון/עמק החולה

דרך קדומים/חטיבת הנח''ל

קדומים/המוביל

בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה

בן יהודה/דרך הפועל
HaPoel

התע''ש/יד חרוצים

התע''ש/יוחנן הסנדלר

התע''ש/גלגלי הפלדה
HaTaas

וייצמן/התע''ש

ויצמן/גייסות השריון

תחנה מרכזית כפר סבא

הכרמל/תל חי

הכרמל/משעול השיר

מפה ולוחות זמנים של קו 1

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/354669/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93-Israel-1-10-146269-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93


רוטשילד/הכרמל

וייצמן/רוטשילד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/354669/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93


כיוון: מסוף קפלן ← תחנה מרכזית כפר סבא

15 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסוף קפלן ← תחנה מרכזית כפר סבא

לא פעילראשון

לא פעילשני

21:55 - 23:10שלישי

21:55 - 23:10רביעי

21:55 - 23:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: מסוף קפלן ← תחנה מרכזית כפר סבא

תחנות: 15
משך הנסיעה: 15 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף קפלן, הנביאים/יחזקאל, לוי
אשכול/שלמה המלך, בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ, עמק

איילון/עמק החולה, דרך קדומים/חטיבת הנח''ל,
קדומים/המוביל, בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה, בן

יהודה/דרך הפועל, התע''ש/יד חרוצים, התע''ש/יוחנן
הסנדלר, התע''ש/גלגלי הפלדה, וייצמן/התע''ש, ויצמן/גייסות

השריון, תחנה מרכזית כפר סבא

מסוף קפלן
Neviim

הנביאים/יחזקאל

לוי אשכול/שלמה המלך
Levi Eshkol

בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ

עמק איילון/עמק החולה

דרך קדומים/חטיבת הנח''ל

קדומים/המוביל

בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה

בן יהודה/דרך הפועל
HaPoel

התע''ש/יד חרוצים

התע''ש/יוחנן הסנדלר

התע''ש/גלגלי הפלדה
HaTaas

וייצמן/התע''ש

ויצמן/גייסות השריון

תחנה מרכזית כפר סבא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/321518/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/321518/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93


כיוון: תרי עשר/אלישע ← וייצמן/רוטשילד

18 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו תרי עשר/אלישע ← וייצמן/רוטשילד

07:25ראשון

לא פעילשני

07:30שלישי

07:30רביעי

07:30חמישי

07:25שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: תרי עשר/אלישע ← וייצמן/רוטשילד

תחנות: 18
משך הנסיעה: 17 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: תרי עשר/אלישע, תרי
עשר/גדעון, חווה חקלאית/תרי עשר, ישעיהו/בת יפתח, מסוף

קפלן, הנביאים/יחזקאל, לוי אשכול/שלמה המלך, בית ספר
רמז/דרך אלי הורוביץ, השיקמה/דרך הפועל, נווה ימין,

ויצמן/יהלום בנימין, וייצמן/התע''ש, ויצמן/גייסות השריון, תחנה
מרכזית כפר סבא, הכרמל/תל חי, הכרמל/משעול השיר,

רוטשילד/הכרמל, וייצמן/רוטשילד

תרי עשר/אלישע

תרי עשר/גדעון
Trei Asar

חווה חקלאית/תרי עשר

ישעיהו/בת יפתח

מסוף קפלן
Neviim

הנביאים/יחזקאל

לוי אשכול/שלמה המלך
Levi Eshkol

בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ

השיקמה/דרך הפועל

נווה ימין

ויצמן/יהלום בנימין

וייצמן/התע''ש

ויצמן/גייסות השריון

תחנה מרכזית כפר סבא

הכרמל/תל חי

הכרמל/משעול השיר

רוטשילד/הכרמל

וייצמן/רוטשילד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/367740/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/367740/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93


לוחות זמנים ומפה של קו 1 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/146269/354669/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F~2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93&lang=he

