מפה ולוחות זמנים של קו 1

1

פתח תקווה ↔ בת ים

צפה באתר

לקו ) 1פתח תקווה ↔ בת ים( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בת ים←פתח תקווה (2) 23:50 - 00:05 :פתח תקווה←בת ים23:45 - 00:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  1וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

כיוון :בת ים←פתח תקווה
 55תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

23:50 - 00:05

שני

23:50 - 00:05

הקוממיות/הרב ניסנבאום

שלישי

23:50 - 00:05

הקוממיות/נפחא

רביעי

23:50 - 00:05

 10קוממיות

חמישי

23:50 - 00:05

הקוממיות/הנביאים

שישי

15:45 - 00:05

הנביאים/הקוממיות

שבת

23:40 - 19:20

מרכז הספורט/דרך בגין

יצחק שדה/הנביאים
בלפור/יצחק שדה
Etsel

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יוספטל
 48יוספטל

הרצל/בלפור
הרצל/ז'בוטינסקי
הרצל/הרב קוק
רוטשילד/ארלוזורוב
 12רוטשילד

רוטשילד/בלפור
שד' העצמאות/רוטשילד
 67שדרות העצמאות

ירושלים/הגבול
שד' ירושלים/מחרוזת

מידע על קו 1
כיוון :בת ים←פתח תקווה
תחנות55 :
משך הנסיעה 66 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מרכז הספורט/דרך בגין,
הקוממיות/הרב ניסנבאום ,הקוממיות/נפחא,
הקוממיות/הנביאים ,הנביאים/הקוממיות ,יצחק שדה/הנביאים,
בלפור/יצחק שדה ,בלפור/מקס נורדאו ,בלפור/יוספטל,
הרצל/בלפור ,הרצל/ז'בוטינסקי ,הרצל/הרב קוק,
רוטשילד/ארלוזורוב ,רוטשילד/בלפור ,שד'
העצמאות/רוטשילד ,ירושלים/הגבול ,שד' ירושלים/מחרוזת,
שד' ירושלים/הבשור ,שדרות ירושלים/וכטנגוב ,שד'
ירושלים/ד''ר ארליך ,שדרות ירושלים/יהודה הימית ,חצרות
יפו/שד' ירושלים ,דרך שלמה/אליפלט ,דרך שלמה/אבולעפיה,
דרך שלמה/שדרות הר ציון ,שד' הר ציון/וולפסון ,שד' הר
ציון/לוינסקי ,השומרון/דרך בגין ,דרך בגין/הרכבת,
/1185המסגר ,המסגר/התעשיה ,גשר קלקא/דרך בגין ,קניון
עזריאלי/דרך בגין ,ת .רכבת ת''א מרכז/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 ז'בוטינסקי/רבי עקיבא ,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,
בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי ,ז'בוטינסקי/הרב מלכה,
ז'בוטינסקי/יצחק שדה ,ברון הירש  /מונטיפיורי ,שוק

 201ירושלים

שד' ירושלים/הבשור
 155ירושלים

שדרות ירושלים/וכטנגוב
 1וכטנגוב

שד' ירושלים/ד''ר ארליך
 111ירושלים

שדרות ירושלים/יהודה הימית
 55ירושלים

חצרות יפו/שד' ירושלים
 17ירושלים

דרך שלמה/אליפלט
 34שלמה

דרך שלמה/אבולעפיה
 54שלמה

דרך שלמה/שדרות הר ציון
 111שלמה

שד' הר ציון/וולפסון
Har Zion Avenue

שד' הר ציון/לוינסקי
 13הר ציון

השומרון/דרך בגין
 1השומרון

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

/1185המסגר
המסגר/התעשיה
 50המסגר

גשר קלקא/דרך בגין
 122בגין מנחם

קניון עזריאלי/דרך בגין
132א בגין מנחם

ת .רכבת ת''א מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/גלעד
דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
 63ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/הרצל

עירוני/ברון הירש ,בר כוכבא/ליברכט ,ת .מרכזית פ''ת/רציפים
עירוני

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
 123דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
 68זאב ז'בוטינסקי

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
בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/הרב מלכה
ז'בוטינסקי/יצחק שדה
 2יצחק שדה

ברון הירש  /מונטיפיורי
Baron Hirsh

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

בר כוכבא/ליברכט
ת .מרכזית פ''ת/רציפים עירוני
Zeev Orlov

כיוון :פתח תקווה←בת ים
 51תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית פ''ת/רציפים עירוני
Zeev Orlov

בר כוכבא/עקיבא
שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

ז'בוטינסקי/רוטשילד
 50רוטשילד

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

23:45 - 00:05

שני

23:45 - 00:00

שלישי

23:45 - 00:00

רביעי

23:45 - 00:00

חמישי

23:45 - 00:00

שישי

15:45 - 00:00

שבת

23:40 - 19:20

ז'בוטינסקי /אורלוב
 2יצחק שדה

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר

מידע על קו 1

Alter Winkler

כיוון :פתח תקווה←בת ים
תחנות51 :
משך הנסיעה 65 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית פ''ת/רציפים עירוני ,בר
כוכבא/עקיבא ,שוק עירוני/ברון הירש ,ז'בוטינסקי/רוטשילד,
ז'בוטינסקי /אורלוב ,דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר ,בי''ח
בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי ,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 ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון ,דרך
ז'בוטינסקי/רש''י ,דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל ,דרך
ז'בוטינסקי/ביאליק ,דרך ז'בוטינסקי/גלעד ,הבורסה/דרך
ז'בוטינסקי ,רכבת מרכז/על פרשת דרכים ,קניון עזריאלי/דרך
בגין ,גשר קלקא/דרך בגין ,המסגר/יצחק שדה/1185 ,המסגר,
דרך בגין/נחמני ,חברת חשמל/דרך בגין ,שד' הר ציון/לוינסקי,
שד' הר ציון/וולפסון ,דרך שלמה/שד' הר ציון ,דרך שלמה/בן
עטר ,דרך שלמה/דרך קיבוץ גלויות ,שד' ירושלים/מרזוק ועזר,
שד' ירושלים/דרך בן צבי ,שד' ירושלים/יהודה הימית ,שד'
ירושלים/ד''ר ארליך ,שדרות ירושלים/בת עין ,שד' ירושלים/בת
עין ,שד' ירושלים/מחרוזת ,שד' ירושלים/הגבול ,שד'
העצמאות/רוטשילד ,בלפור/ירושלים ,בלפור/שדרות
העצמאות ,בלפור/ז'בוטינסקי ,בלפור/יוספטל ,בלפור/מקס
נורדאו ,בלפור/יצחק שדה ,הנביאים/יצחק שדה,
הקוממיות/הנביאים ,הקוממיות/הרב ניסנבאום ,מרכז הספורט

בי''ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/הסיבים
 100זאב ז'בוטינסקי

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 ז'בוטינסקי/דרך בן גוריון
 151ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
 125ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל
Herzl

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
 79ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
 35ז'בוטינסקי

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
רכבת מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

קניון עזריאלי/דרך בגין
 8עין דור

גשר קלקא/דרך בגין
 5מקלף מרדכי

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

/1185המסגר
דרך בגין/נחמני
 64נחמני

חברת חשמל/דרך בגין
 15בגין מנחם

שד' הר ציון/לוינסקי
 12הר ציון

שד' הר ציון/וולפסון
 30הר ציון

דרך שלמה/שד' הר ציון
 113שלמה

דרך שלמה/בן עטר
 65שלמה

דרך שלמה/דרך קיבוץ גלויות
 25שלמה

שד' ירושלים/מרזוק ועזר
 18ירושלים

שד' ירושלים/דרך בן צבי
 34ירושלים

שד' ירושלים/יהודה הימית
 58ירושלים

שד' ירושלים/ד''ר ארליך
 119ירושלים

שדרות ירושלים/בת עין
 122ירושלים

שד' ירושלים/בת עין
 138ירושלים

שד' ירושלים/מחרוזת
 200ירושלים

שד' ירושלים/הגבול
 24זלמן מייזל

שד' העצמאות/רוטשילד
 67שדרות העצמאות

בלפור/ירושלים

בלפור/שדרות העצמאות
 60בלפור

בלפור/ז'בוטינסקי
 87בלפור

בלפור/יוספטל
בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יצחק שדה
Etsel

הנביאים/יצחק שדה
HaNeviim

הקוממיות/הנביאים
הקוממיות/הרב ניסנבאום
Komemiyut

מרכז הספורט
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