
כיוון: בן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו בן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה

לוד/דוכיפת

06:50 - 17:20ראשון

06:50 - 17:20שני

06:50 - 17:20שלישי

06:50 - 17:20רביעי

06:50 - 17:20חמישי

06:50 - 08:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 5
כיוון: בן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת

תחנות: 32
משך הנסיעה: 34 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בן צבי/לוי אשכול, בית ספר
עמל/בן צבי, בן צבי/שטיין, מרכז מסחרי/בן גוריון, א.ס.

לוי/ורדים, א.ס לוי/מבצע יהונתן, האלונים/הארזים,
ספיר/הפעמונית, האירוסים/ספיר, יהודה שטיין/קרן היסוד,

אשכול/הרב שפירא, בן צבי/צה''ל, צה''ל/בן צבי, צה''ל/קרן
היסוד, הולצברג/שץ, גרשון ש''ץ/שמחה הולצברג, גולדה

מאיר/משה שרת, צה''ל/קרן היסוד, צה''ל/בן צבי,
יוספטל/הדס, יוספטל/צה''ל, מרכז מסחרי/יוספטל, בר

אילן/שבזי, בר אילן/אבא הלל, ויצמן/בר אילן, עירייה/ויצמן,
שדרות הרצל/דני מס, שוק עירוני/שדרות הרצל,

עמל/היצירה, היצירה/התקווה, גן חק''ל/רבאט, קניון צ. רמלה
לוד/דוכיפת

לקו 5 (בן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת) יש 4 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת: 06:50 - 17:20 (2) בן צבי/לוי אשכול ← ת. מרכזית רמלה/הורדה: 05:00 - 22:50 (3) קניון

צ. רמלה לוד/דוכיפת ← בן צבי/צה''ל: 06:10 - 16:40 (4) ת. מרכזית רמלה/רציפים ← בן צבי/צה''ל: 05:10 - 23:10
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 5 וכדי לדעת מתי יגיע קו 5

צפייה באתרבן צבי/לוי אשכול ← קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת 5

בן צבי/לוי אשכול
Levi Eshkol

בית ספר עמל/בן צבי

בן צבי/שטיין
Yitshak Ben Zvi

מרכז מסחרי/בן גוריון
David Ben Gurion Avenue

א.ס. לוי/ורדים

א.ס לוי/מבצע יהונתן
A.S. Lil

האלונים/הארזים
HaAlonim

ספיר/הפעמונית
Sapir

האירוסים/ספיר
HaRama

יהודה שטיין/קרן היסוד
Yehuda Stein

אשכול/הרב שפירא
Levi Eshkol

בן צבי/צה''ל
Levi Eshkol

צה''ל/בן צבי

צה''ל/קרן היסוד
Tsahal

מפה ולוחות זמנים של קו 5

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/614290/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA
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%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A6_%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%93_%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA-Israel-1-13-205145-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99%2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93%2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA


הולצברג/שץ

גרשון ש''ץ/שמחה הולצברג

גולדה מאיר/משה שרת

צה''ל/קרן היסוד
Tsahal

צה''ל/בן צבי

יוספטל/הדס
Giora Yoseftal

יוספטל/צה''ל
Giora Yoseftal

מרכז מסחרי/יוספטל

בר אילן/שבזי
Giora Yoseftal

בר אילן/אבא הלל
Meir Bar Ilan

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל/דני מס

שוק עירוני/שדרות הרצל

עמל/היצירה

היצירה/התקווה

גן חק''ל/רבאט
Rabat

קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת
Siksak

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/614290/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA


כיוון: בן צבי/לוי אשכול ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו בן צבי/לוי אשכול ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

05:00 - 22:50ראשון

05:00 - 22:50שני

05:00 - 22:50שלישי

05:00 - 22:50רביעי

05:00 - 22:50חמישי

05:00 - 14:50שישי

18:45 - 23:45שבת

מידע על קו 5
כיוון: בן צבי/לוי אשכול ← ת. מרכזית רמלה/הורדה

תחנות: 29
משך הנסיעה: 24 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בן צבי/לוי אשכול, בית ספר
עמל/בן צבי, בן צבי/שטיין, מרכז מסחרי/בן גוריון, א.ס.

לוי/ורדים, א.ס לוי/מבצע יהונתן, האלונים/הארזים,
ספיר/הפעמונית, האירוסים/ספיר, יהודה שטיין/קרן היסוד,

אשכול/הרב שפירא, בן צבי/צה''ל, צה''ל/בן צבי, צה''ל/קרן
היסוד, הולצברג/שץ, גרשון ש''ץ/שמחה הולצברג, גולדה

מאיר/משה שרת, צה''ל/קרן היסוד, צה''ל/בן צבי,
יוספטל/הדס, יוספטל/צה''ל, מרכז מסחרי/יוספטל, בר

אילן/שבזי, בר אילן/אבא הלל, ויצמן/בר אילן, עירייה/ויצמן,
שדרות הרצל/דני מס, שוק עירוני/שדרות הרצל, ת. מרכזית

רמלה/הורדה

בן צבי/לוי אשכול
Levi Eshkol

בית ספר עמל/בן צבי

בן צבי/שטיין
Yitshak Ben Zvi

מרכז מסחרי/בן גוריון
David Ben Gurion Avenue

א.ס. לוי/ורדים

א.ס לוי/מבצע יהונתן
A.S. Lil

האלונים/הארזים
HaAlonim

ספיר/הפעמונית
Sapir

האירוסים/ספיר
HaRama

יהודה שטיין/קרן היסוד
Yehuda Stein

אשכול/הרב שפירא
Levi Eshkol

בן צבי/צה''ל
Levi Eshkol

צה''ל/בן צבי

צה''ל/קרן היסוד
Tsahal

הולצברג/שץ

גרשון ש''ץ/שמחה הולצברג

גולדה מאיר/משה שרת

צה''ל/קרן היסוד
Tsahal

צה''ל/בן צבי

יוספטל/הדס
Giora Yoseftal

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/5699494/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/5699494/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA


יוספטל/צה''ל
Giora Yoseftal

מרכז מסחרי/יוספטל

בר אילן/שבזי
Giora Yoseftal

בר אילן/אבא הלל
Meir Bar Ilan

ויצמן/בר אילן

עירייה/ויצמן

שדרות הרצל/דני מס

שוק עירוני/שדרות הרצל

ת. מרכזית רמלה/הורדה
Tchernichovsky



כיוון: קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת ← בן צבי/צה''ל

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת ← בן צבי/צה''ל

06:10 - 16:40ראשון

06:10 - 16:40שני

06:10 - 16:40שלישי

06:10 - 16:40רביעי

06:10 - 16:40חמישי

06:10 - 07:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 5
כיוון: קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת ← בן צבי/צה''ל

תחנות: 39
משך הנסיעה: 46 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת, גן
חק''ל/רבאט, היצירה/התקווה, כלא איילון, שוק עירוני/שדרות
הרצל, שדרות הרצל/טרומפלדור, עירייה/ויצמן, ויצמן/בר אילן,
מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל, מאיר בר אילן/הרב מוהילבר,

מרכז מסחרי/יוספטל, יוספטל/צה''ל, יוספטל/צה''ל ב,
יוספטל/הדס, משה דיין/ברלב, עמיחי/מאיר בינט, משה

שרת/עמיחי, מתנ''ס/משה שרת, הולצברג/בוגנים,
הולצברג/קרמר, הולצברג/שץ, צה''ל/קרן היסוד, צה''ל/בן

צבי, לוי אשכול/בן צבי, לוי אשכול/הרב חיים שפירא, גטו
ורשה/לוי אשכול, בית ספר מקיף/יהודה שטיין, הזית/קרן

היסוד, הזית/הרמ''א, ספיר/האירוסים, האלונים/הכלנית, א.ס
לוי/טווינה, אגרותס לוי/ורדים, בי''ס הראל/בן גוריון, מרכז

מסחרי/בן גוריון, בן גוריון/שטיין, בן צבי/מבצע משה, בן
צבי/שבזי, בן צבי/צה''ל

קניון צ. רמלה לוד/דוכיפת
Siksak

גן חק''ל/רבאט
Rabat

היצירה/התקווה

כלא איילון

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/טרומפלדור

עירייה/ויצמן

ויצמן/בר אילן
Weizmann Avenue

מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל

מאיר בר אילן/הרב מוהילבר
Giora Yoseftal

מרכז מסחרי/יוספטל

יוספטל/צה''ל
Giora Yoseftal

יוספטל/צה''ל ב
Giora Yoseftal

יוספטל/הדס

משה דיין/ברלב

עמיחי/מאיר בינט

משה שרת/עמיחי

מתנ''ס/משה שרת
Moshe Sharet

הולצברג/בוגנים
Moshe Sharet

הולצברג/קרמר
Simha Holtsberg

הולצברג/שץ
Simha Holtsberg

צה''ל/קרן היסוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/614282/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/5/205145/614282/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99~2F%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A6.%20%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%95%D7%93~2F%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA


Tsahal

צה''ל/בן צבי

לוי אשכול/בן צבי
Levi Eshkol

לוי אשכול/הרב חיים שפירא

גטו ורשה/לוי אשכול

בית ספר מקיף/יהודה שטיין
Yehuda Stein

הזית/קרן היסוד
7 הזית

הזית/הרמ''א

ספיר/האירוסים
Sapir

האלונים/הכלנית
HaKalanit

א.ס לוי/טווינה

אגרותס לוי/ורדים
A.S. Lil

בי''ס הראל/בן גוריון
חכם טטרואשווילי יצחק

מרכז מסחרי/בן גוריון
David Ben Gurion Avenue

בן גוריון/שטיין

בן צבי/מבצע משה

בן צבי/שבזי

בן צבי/צה''ל
Levi Eshkol



כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← בן צבי/צה''ל

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו ת. מרכזית רמלה/רציפים ← בן צבי/צה''ל

05:10 - 23:10ראשון

05:10 - 23:10שני

05:10 - 23:10שלישי

05:10 - 23:10רביעי

05:10 - 23:10חמישי

05:10 - 14:40שישי

18:15 - 23:15שבת

מידע על קו 5
כיוון: ת. מרכזית רמלה/רציפים ← בן צבי/צה''ל

תחנות: 36
משך הנסיעה: 26 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית רמלה/רציפים, שוק
עירוני/שדרות הרצל, שדרות הרצל/טרומפלדור, עירייה/ויצמן,

ויצמן/בר אילן, מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל, מאיר בר
אילן/הרב מוהילבר, מרכז מסחרי/יוספטל, יוספטל/צה''ל,

יוספטל/צה''ל ב, יוספטל/הדס, משה דיין/ברלב, עמיחי/מאיר
בינט, משה שרת/עמיחי, מתנ''ס/משה שרת,

הולצברג/בוגנים, הולצברג/קרמר, הולצברג/שץ, צה''ל/קרן
היסוד, צה''ל/בן צבי, לוי אשכול/בן צבי, לוי אשכול/הרב חיים

שפירא, גטו ורשה/לוי אשכול, בית ספר מקיף/יהודה שטיין,
הזית/קרן היסוד, הזית/הרמ''א, ספיר/האירוסים,

האלונים/הכלנית, א.ס לוי/טווינה, אגרותס לוי/ורדים, בי''ס
הראל/בן גוריון, מרכז מסחרי/בן גוריון, בן גוריון/שטיין, בן

צבי/מבצע משה, בן צבי/שבזי, בן צבי/צה''ל

ת. מרכזית רמלה/רציפים
Etsel

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/טרומפלדור

עירייה/ויצמן

ויצמן/בר אילן
Weizmann Avenue

מאיר בר אילן/הרב אברהם הלל

מאיר בר אילן/הרב מוהילבר
Giora Yoseftal

מרכז מסחרי/יוספטל

יוספטל/צה''ל
Giora Yoseftal

יוספטל/צה''ל ב
Giora Yoseftal

יוספטל/הדס

משה דיין/ברלב

עמיחי/מאיר בינט

משה שרת/עמיחי

מתנ''ס/משה שרת
Moshe Sharet

הולצברג/בוגנים
Moshe Sharet

הולצברג/קרמר
Simha Holtsberg

הולצברג/שץ
Simha Holtsberg

צה''ל/קרן היסוד
Tsahal

צה''ל/בן צבי

לוי אשכול/בן צבי
Levi Eshkol
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לוי אשכול/הרב חיים שפירא

גטו ורשה/לוי אשכול

בית ספר מקיף/יהודה שטיין
Yehuda Stein

הזית/קרן היסוד
7 הזית

הזית/הרמ''א

ספיר/האירוסים
Sapir

האלונים/הכלנית
HaKalanit

א.ס לוי/טווינה

אגרותס לוי/ורדים
A.S. Lil

בי''ס הראל/בן גוריון
חכם טטרואשווילי יצחק

מרכז מסחרי/בן גוריון
David Ben Gurion Avenue

בן גוריון/שטיין

בן צבי/מבצע משה

בן צבי/שבזי

בן צבי/צה''ל
Levi Eshkol
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