
כיוון: אופקים ← ירושלים

50 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 449
לוח זמנים של קו אופקים ← ירושלים

06:10ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 449
כיוון: אופקים ← ירושלים

תחנות: 50
משך הנסיעה: 117 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שד. הרצל/הנשיא,
הרצל/ז'בוטינסקי, שדרות הרצל/כצנלסון, בית ספר

שושנים/החיד''א, חפץ חיים/שבזי, חפץ חיים/רפאל אלנקווה,
דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה, דרך הטייסים/רבי עקיבא, דרך

הטייסים/דרך הנביאים, דרך הטייסים/האר''י, שדרות הרצל,
החרוב/דרך בית וגן, פרי מגדים\ארבעת המינים, פרי

מגדים/העינב, קיבוץ גלויות/חיים חורי, מכבי אש, הרצל/קיבוץ
גלויות, צומת אופקים, בטחה/כניסה ראשית, גילת/בטחה,

צומת גילת לדרום, גילת/סלעית, צומת תפרח מערב, צומת
תפרח, צומת תפרח מזרח, צומת הנשיא, ימ''ח משמר הנגב,
צומת קיבוץ משמר הנגב, צומת שובל, צומת בית קמה לצפון,

צומת אבן שמואל, תחנה מרכזית/שדרות העצמאות,
שד.העצמאות/שד.לכיש, שדרות לכיש/שדרות גת, צומת

קוממיות, קסטינה, צומת ראם מסמיה, צומת שערי אברהם,
מסעף בני ראם/ישיבה, צומת רבדים, צומת בית חלקיה, צומת

יד בנימין, מסעף יסודות, מחנה נחל שורק, צומת חולדה, צומת
נחשון, צומת שמשון, גשר שמשון, מחלף שורש, ת. מרכזית י-ם

קומה 3/רציפים

לקו 449 אופקים ← ירושלים יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אופקים ← ירושלים: 06:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 449 וכדי לדעת מתי יגיע קו 449

צפייה באתראופקים ← ירושלים 449

שד. הרצל/הנשיא
Herzl

הרצל/ז'בוטינסקי

שדרות הרצל/כצנלסון

בית ספר שושנים/החיד''א
HaHida

חפץ חיים/שבזי

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/האר''י
HaAri

שדרות הרצל
Herzl

החרוב/דרך בית וגן

פרי מגדים\ארבעת המינים
Pre Megadim

פרי מגדים/העינב
Pre Megadim

קיבוץ גלויות/חיים חורי

מכבי אש
HaNassi

מפה ולוחות זמנים של קו 449

https://moovitapp.com/israel-1/lines/449/204461/612936/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-Israel-1-1-204461-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


הרצל/קיבוץ גלויות
Herzl

צומת אופקים

בטחה/כניסה ראשית
Ofakim Singletrack

גילת/בטחה

צומת גילת לדרום

גילת/סלעית

צומת תפרח מערב

צומת תפרח

צומת תפרח מזרח

צומת הנשיא

ימ''ח משמר הנגב

צומת קיבוץ משמר הנגב

צומת שובל

צומת בית קמה לצפון

צומת אבן שמואל

תחנה מרכזית/שדרות העצמאות

שד.העצמאות/שד.לכיש

שדרות לכיש/שדרות גת

צומת קוממיות

קסטינה

צומת ראם מסמיה

צומת שערי אברהם

מסעף בני ראם/ישיבה

צומת רבדים

צומת בית חלקיה

צומת יד בנימין
HaAvot

מסעף יסודות

מחנה נחל שורק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/449/204461/612936/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


צומת חולדה

צומת נחשון

צומת שמשון

גשר שמשון

מחלף שורש

ת. מרכזית י-ם קומה 3/רציפים
224 יפו



לוחות זמנים ומפה של קו 449 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/449/204461/612936/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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