מפה ולוחות זמנים של קו 1

1

מסוף שלומי ↔ מרכז תחבורה/שלומי

צפה באתר

לקו ) 1מסוף שלומי ↔ מרכז תחבורה/שלומי( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי (2) 21:40 - 06:00 :מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי21:40 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  1וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

כיוון :מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
 28תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
ראשון

21:40 - 06:00

שני

21:40 - 06:00

מסעף שלומי מערב

שלישי

21:40 - 06:00

הרב חזן/מעלה יאיר שטרן

רביעי

21:40 - 06:00

חמישי

21:40 - 06:00

שישי

15:10 - 06:00

שבת

21:30 - 19:30

מסוף שלומי

הרב חזן/איילון
הרב עוזיאל/נתן אלבז
HaRav Uziel

הרב עוזיאל/אלבז
הרב עוזיאל/ששת הימים
הרב עוזיאל/ששת הימים
הרב מיימון/הרב עוזיאל
הרב מיימון/יפה נוף
דוד בן גוריון/הרב מיימון
בי''ס ארז/דוד בן גוריון
Ben Gurion

דוד בן גוריון
דוד בן גוריון/יפה נוף
מסעף שלומי
דרך הארזים/האלון
האלון/דרך הארזים
האלון/האלה
האלה/האלון

מידע על קו 1
כיוון :מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
תחנות28 :
משך הנסיעה 26 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף שלומי ,מסעף שלומי מערב,
הרב חזן/מעלה יאיר שטרן ,הרב חזן/איילון ,הרב עוזיאל/נתן
אלבז ,הרב עוזיאל/אלבז ,הרב עוזיאל/ששת הימים ,הרב
עוזיאל/ששת הימים ,הרב מיימון/הרב עוזיאל ,הרב מיימון/יפה
נוף ,דוד בן גוריון/הרב מיימון ,בי''ס ארז/דוד בן גוריון ,דוד בן
גוריון ,דוד בן גוריון/יפה נוף ,מסעף שלומי ,דרך הארזים/האלון,
האלון/דרך הארזים ,האלון/האלה ,האלה/האלון ,יסמין/ניצן,
נורית/ניצן ,יסמין/ניצן ,דרור/דוכיפת ,דרור/אנפה,
החורשה/דרור ,החורשה/סנונית ,מכללת ארז/החורשה ,מרכז
תחבורה/שלומי

יסמין/ניצן
נורית/ניצן
Nitsan

יסמין/ניצן
דרור/דוכיפת
דרור/אנפה
Dror

החורשה/דרור
החורשה/סנונית
מכללת ארז/החורשה
מרכז תחבורה/שלומי

כיוון :מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
 29תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
ראשון

21:40 - 06:00

שני

21:40 - 06:00

בי''ס אורט

שלישי

21:40 - 06:00

שכונת שלומית/סנונית

רביעי

21:40 - 06:00

Efroni

חמישי

21:40 - 06:00

דרור/שחף

שישי

15:10 - 06:00

דרור/אנפה

שבת

לא פעיל

מסוף שלומי

דרור/רקפת
דרך הארזים/האלון
האלון/דרך הארזים
האלון/האלה
האלה/האלון
יסמין/ניצן
נורית/ניצן
Nitsan

יסמין/ניצן
יער חניתה/דרך הארזים
צומת חניתה
דוד בן גוריון/הרב עוזיאל
מרכז תורני/דוד בן גוריון
בי''ס ארז/דוד בן גוריון
דוד בן גוריון/הרב מיימון
הרב מיימון/יפה נוף
הרב עוזיאל/הרב חזן
HaRav Uziel

הרב חזן/מעלה יאיר שטרן
הרב חזן/איילון
הרב עוזיאל/נתן אלבז
HaRav Uziel

מידע על קו 1
כיוון :מסוף שלומי←מרכז תחבורה/שלומי
תחנות29 :
משך הנסיעה 28 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף שלומי ,בי''ס אורט ,שכונת
שלומית/סנונית ,דרור/שחף ,דרור/אנפה ,דרור/רקפת ,דרך
הארזים/האלון ,האלון/דרך הארזים ,האלון/האלה,
האלה/האלון ,יסמין/ניצן ,נורית/ניצן ,יסמין/ניצן ,יער
חניתה/דרך הארזים ,צומת חניתה ,דוד בן גוריון/הרב עוזיאל,
מרכז תורני/דוד בן גוריון ,בי''ס ארז/דוד בן גוריון ,דוד בן
גוריון/הרב מיימון ,הרב מיימון/יפה נוף ,הרב עוזיאל/הרב חזן,
הרב חזן/מעלה יאיר שטרן ,הרב חזן/איילון ,הרב עוזיאל/נתן
אלבז ,הרב עוזיאל/אלבז ,הרב עוזיאל/ששת הימים ,הרב
עוזיאל/ששת הימים ,הרב עוזיאל/הרב חזן ,מרכז
תחבורה/שלומי

הרב עוזיאל/אלבז
הרב עוזיאל/ששת הימים
הרב עוזיאל/ששת הימים
הרב עוזיאל/הרב חזן
HaRav Uziel

מרכז תחבורה/שלומי

לוחות זמנים ומפה של קו  1זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
אוטובוסים ,לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול ,צעד
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