
כיוון: מסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין

53 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 17
לוח זמנים של קו מסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין

05:20 - 23:30ראשון

05:20 - 23:30שני

05:20 - 23:30שלישי

05:20 - 23:30רביעי

05:20 - 23:30חמישי

05:50 - 14:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 17
כיוון: מסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין

תחנות: 53
משך הנסיעה: 67 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 17 (מסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין: 05:20 - 23:30 (2) נסיה/התעשיין ← דוד סחרוב/אברהם בר: 05:30 - 22:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 17 וכדי לדעת מתי יגיע קו 17

צפייה באתרמסוף קניון הזהב ← נסיה/התעשיין 17

מסוף קניון הזהב18 משה לוי

רוז'נסקי/משה לוי18 מרדכי רוז'נסקי

רוז'נסקי/דוד רזיאל7 מרדכי רוז'נסקי

בסקינד/הכשרת הישוב

Joshef Lishanskyיוסף לישנסקי/אצ''ל

Joshef Lishanskyמתחם שבעת הכוכבים

חיים בר לב/משה דיין38 חטיבה שבע

החלוצים/יונתן2 אלוני הבשן

החלוצים/עין זיוון2 אורטל

החלוצים/נוב5 בני יהודה

נווה דקלים/נחל ים6 נחל ים

נאות סיני/שדרות יצחק רבין54 שדות

רנה קאסן/שדרות יצחק רבין

Shimon Peresשמעון פרס/ורבורג

שמעון פרס/פול סמואלסון13 מעגל השלום

שמעון פרס/הנרי קיסינג'ר

מוטה גור/מוריי גלמן

החצוצרה/התזמורת

התזמורת/התוף56 התזמרות

התזמורת/הקלרנית35 התזמרות

HaMetsiltayimהמצלתיים/חומה ומגדל

נגבה/חומה ומגדל30 נגבה

מפה ולוחות זמנים של קו 17

https://moovitapp.com/israel-1/lines/17/204156/5866930/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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F-Israel-1-1-204156-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F


נגבה/כפר חיטים2 כפר חיטים

נגבה/דן11 נגבה

נגבה/שדה נחום6 שדה נחום

חומה ומגדל/ההסתדרות11 גינוסר

HaTkumaהתקומה/ההסתדרות

קרית הלאום/ישראל גלילי7 ישראל גלילי

Israel Galiliישראל גלילי/זבולון המר

Golda Meirגולדה מאיר/ישראל גלילי

רוטשילד/שפרינצק129 רוטשילד

רוטשילד/השדה94 רוטשילד

רוטשילד/השקד85 רוטשילד

רוטשילד/ז'בוטינסקי58 רוטשילד

הרצל/הרב הרצוג44 הרצל

Herzlהרצל/בן זאב

Pinskerצבי פרנק/ברנדייס

Eliezer Balbanבלבן/פיק''א

Benjemin Shmotkinשמוטקין/ברשבסקי

Tnuot HaNoarברשבסקי/מנחם כהן

יעקב פריימן/בנימין שמוטקין

HaMaccabimדרך המכבים/בי''ס חקלאי

המייסדים/הברושים

הבנים/האפרסמון

קופת חולים/המושבה

Pinskerהמושבה/העצמאות

העצמאות/מזליק איל

HaAtzmautהעצמאות/אהרון אוזן

הרב צאלח/האגס

Eli Cohenאלי כהן/המוכתר

Rabi Moshe Halfon HaCohenאלי כהן/האחים גלזר

דרך המכבים/שדרות הציונות

נסיה/התעשיין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/17/204156/5866930/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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F


כיוון: נסיה/התעשיין ← דוד סחרוב/אברהם בר

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 17
לוח זמנים של קו נסיה/התעשיין ← דוד סחרוב/אברהם בר

05:30 - 22:15ראשון

05:30 - 22:15שני

05:30 - 22:15שלישי

05:30 - 22:15רביעי

05:30 - 22:15חמישי

06:00 - 15:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 17
כיוון: נסיה/התעשיין ← דוד סחרוב/אברהם בר

תחנות: 42
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

נסיה/התעשיין

שדרות הציונות/דרך המכבים

Rabi Moshe Halfon HaCohenאלי כהן/גיבורי ישראל

אלי כהן/מעפילי אקסודוס

HaAtzmautהרב צאלח/קיבוץ גלויות

שדרות הציונות/העצמאות

דרך המכבים/שדרות הציונות

HaMaccabimדרך המכבים/בי''ס חקלאי

הרצל/קרן היסודקליביצקי

הרצל/אוסישקין30 הרצל

הרצל/עין הקורא52 הרצל

הרצל/רוטשילד79 הרצל

רוטשילד/ז'בוטינסקי58 רוטשילד

רוטשילד/התקווה1 השיקמה

רוטשילד/גורדון87 רוטשילד

רוטשילד/דב הוז100 רוטשילד

רוטשילד/בן גוריון124 רוטשילד

ת. מרכזית ראשל''צ

ת. מרכזית ראשל''צ/רציפים

Israel Galiliישראל גלילי/הסחלב

ישראל גלילי/התקומה8 האיריס

נגבה/אושה5 אילון

נגבה/חניתה6 חמדיה

נגבה/בית יהושוע26 נגבה

המצלתיים/התזמורת2 המפוחית

התזמורת/הקלרנית1 הקלרינט

התזמורת/הגיתית58 התזמרות

החצוצרה/מוטה גור1 הפסנתר

Elie Wieselאלי ויזל/מוטה גור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/17/204156/5442534/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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/17/204156/5442534/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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F


שמעון פרס/מעגל השלום

שמעון פרס/משעול הכימיה19 מעגל השלום

שמעון פרס/מעגל השלום29 מעגל השלום

יצחק רבין/חיים ברלב

נווה דקלים/רפידים18 נחל ים

החלוצים/נוב1 גבעת יואב

חיים בר לב/משה דיין2 חטיבה שבע

שדרות משה דיין/בסקינד

מתחם שבעת הכוכבים

מרכז מסחרי/אצ''ל

רוז'נסקי/דוד רזיאל10 מרדכי רוז'נסקי

משה לוי/נפתלי פלטין10 משה לוי

דוד סחרוב/אברהם בר



לוחות זמנים ומפה של קו 17 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/17/204156/5866930/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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F
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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F&lang=he

