
כיוון: ת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5א
לוח זמנים של קו ת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

05:30 - 22:20חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 5א
כיוון: ת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן

תחנות: 60
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 5א ת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן: 05:30 - 22:20

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 5א וכדי לדעת מתי יגיע קו 5א

צפייה באתרת. רכבת בת גלים ← גרנד קניון/שמחה גולן 5א

ת. רכבת בת גלים

Aliyat HaNoarת. רכבת בת גלים

צומת דולפיןמרכזית בת-גלים

קריית אליעזר

ההגנה/יואב

העוגן/יאיר שטרן

HaOgenהעוגן/ההגה

פייר קניג/העוגן

Pierre Kenigפייר קניג

יציאת אירופה/זורס

יציאת אירופה/דרך צרפת

Yetsiat Eropaאנקואה/בן צור

מרסיי/בר רב האי

סעדיה גאון/מרסיי

בר רב האי/סעדיה הגאון

בר רב האי/מרסיי

Harav Refael Ankoaאנקווה/בר רב האי

אנקואה/האצל

אצל/המלך שלמה

HaYamדרך הים/הולצברג

דרך הים

דרך הים/דולב

מפה ולוחות זמנים של קו 5א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5%D7%90/204234/5770694/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%92%D7%95%D7%9C%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%AA_%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-Israel-1-1-204234-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%2F%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F


HaTamarדרך הים/התמר

דרך הים/הסנה

HaYamדרך הים/ההרדוף

דרך הים/אילנות

מלון הר הכרמל/אילנות17 אילנות

Kikar HaRakafotאילנות/ככר הרקפות

דרך הים/הנרקיסים

בית ספר אופקים/דרך הים

HaYam roadדרך הים/הצופים

Carmel Centerאלחנן/שדרות הנשיא

Yitzhak Elhananאלחנן/גורג אליוט

בית חולים אלישע/ווג'ווד

קיש/חולדה

שדרות קיש/האסיף

האסיף/קיש

אסיף/הטנא

Bikurimהאסיף/ביכורים

שמשון/יותם

Shimshonשמשון/יוכבד

שמשון/מבצע יונתן

Vardiyaורדיה/נורית

נורית/כליל החורש

נורית

Vardiyaנורית/ורדיה

ורדיה/צבעוני

Tzivoniמרכז מסחרי/ורדיה

Vardiyaורדיה/שמשון

מבצע יונתן

מבצע יונתן/שער הגיא

Harelהראל/פלמח

Palmahהפלמח/הצלפים

הפלמח/קרן היסוד

קרן היסוד/משמר הגבול

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5%D7%90/204234/5770694/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93%20%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F


בית ספר בן גוריון/קרן היסוד

קרן היסוד

קרן היסוד/רופין

רופין/ככר אליזבט

Simha Golanגרנד קניון/שמחה גולן



לוחות זמנים ומפה של קו 5א 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
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