
כיוון: בת ים ← פתח תקווה

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו בת ים ← פתח תקווה

00:05 - 23:55ראשון

00:15 - 23:55שני

00:15 - 23:55שלישי

00:15 - 23:55רביעי

00:15 - 23:55חמישי

00:15 - 16:40שישי

20:40 - 23:40שבת

מידע על קו 1
כיוון: בת ים ← פתח תקווה

תחנות: 52
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 (בת ים ← פתח תקווה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בת ים ← פתח תקווה: 00:15 - 23:55(2) פתח תקווה ← בת ים: 00:00 - 23:45

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

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרבת ים ← פתח תקווה 1

מסוף ניסנבאום/דרך מנחם בגין

הנביאים/הקוממיות

יצחק שדה/הנביאים

בלפור/יצחק שדה

בלפור/מקס נורדאו

בלפור/יוספטל

בלפור/פרלשטיין

שדרות העצמאות/הרב עוזיאל

שד' העצמאות/רוטשילד

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

שד' ירושלים/מחרוזת

מרכז הטניס/הרב הלר

היינריך היינה/שז"ר

היינריך היינה/נס לגויים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

אצטדיון בלומפילד/שלבים

דרך שלמה/שלבים

דרך שלמה/אבולעפיה

צ'לנוב/דרך שלמה

צ'לנוב/מטלון

צ'לנוב/הגדוד העברי

דרך מנחם בגין/הגליל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204773/613534/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-204773&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
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%AA_%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-Israel-1-3-204773-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


כיוון: פתח תקווה ← בת ים

49 תחנות

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← בת ים

דרך מנחם בגין/הרכבת

1185/המסגר

המסגר/יצחק שדה

דרך מנחם בגין/הארבעה

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים

ת. רכבת תל אביב - סבידור/על פרשת דרכים

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/הרצל

דרך ז'בוטינסקי/רש''י

דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון

מכון מור/דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

ז'בוטינסקי/צה''ל

ז'בוטינסקי/יצחק שדה

ברון הירש / מונטיפיורי

שוק עירוני/ברון הירש

בר כוכבא/ליברכט

ת. מרכזית פ''ת/רציפים עירוני

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204773/613534/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-204773&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204773/613533/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-204773&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


00:00 - 23:45ראשוןצפייה בלוחות הזמנים של הקו

00:00 - 23:45שני

00:00 - 23:45שלישי

00:00 - 23:45רביעי

00:00 - 23:45חמישי

00:00 - 16:40שישי

20:40 - 23:40שבת

מידע על קו 1
כיוון: פתח תקווה ← בת ים

תחנות: 49
משך הנסיעה: 64 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת. מרכזית פ''ת/רציפים עירוני

בר כוכבא/ליברכט

שוק עירוני/ברון הירש

ז'בוטינסקי/רוטשילד

ז'בוטינסקי/ אורלוב

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

דרך זאב ז'בוטינסקי/משה דיין

ז'בוטינסקי/הסיבים

ז'בוטינסקי/שנקר

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

דרך זאב ז'בוטינסקי/מכון מור

דרך ז'בוטינסקי/רש''י

דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

מגדלי אביב/ז'בוטינסקי

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

קריית הממשלה/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/החשמונאים

ת.רק''ל קרליבך/לינקולן

דרך מנחם בגין/הרכבת

חברת החשמל/דרך מנחם בגין

העליה/מטלון

העליה/פלורנטין

דרך שלמה/בן עטר

דרך שלמה/אליפלט

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204773/613533/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-204773&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/204773/613533/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-204773&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

אצטדיון בלומפילד/שלבים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

היינריך היינה/נס לגויים

היינריך הינה/יגאל ידין

אד קוץ'/אלפרדו דבלין

שד' ירושלים/מחרוזת

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

שדרות העצמאות/רוטשילד

בלפור/שדרות העצמאות

בלפור/ז'בוטינסקי

בלפור/יוספטל

בלפור/מקס נורדאו

בלפור/יצחק שדה

הנביאים/יצחק שדה

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/הרב ניסנבאום

מרכז הספורט/דרך בגין

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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