
כיוון: בית שמש ← רמת גן

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 597
לוח זמנים של קו בית שמש ← רמת גן

05:30 - 15:55ראשון

21:30 - 23:30שני

05:30 - 23:00שלישי

05:30 - 23:00רביעי

05:30 - 23:00חמישי

05:30 - 15:55שישי

21:30 - 23:30שבת

מידע על קו 597
כיוון: בית שמש ← רמת גן

תחנות: 60
משך הנסיעה: 85 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: זכריה הנביא/שדרות האמוראים,
נריה הנביא/זכריה הנביא, נריה הנביא/אחיה השילוני, יחזקאל

הנביא/ירמיהו, יחזקאל הנביא/אחיה השילוני, יחזקאל
הנביא/חבקוק הנביא, יונה בן אמיתי/יחזקאל הנביא, יונה בן

אמיתי 16, יונה בן אמיתי/אלישע הנביא, ישעיהו הנביא/יונה
בן אמיתי, ישעיהו הנביא, שדרות נהר הירקון/ישעיהו הנביא,

נחל לוז/ הירקון, נחל לוז/נחל אכזיב, נחל לוז/נחל רפאים, בית
ספר הראל/נחל רזיאל, נחל דולב/איילון, נחל איילון/נחל דולב,
נחל שורק/נחל לכיש, נחל שורק/נחל נחשון, נחל שורק/נחל

מיכה, נחל שורק/ נחל אוריה, נחל הקישון/ נחל שורק, שדרות
נחל קישון א', שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי, נהר הירדן/

רבי מאיר בעל הנס, נהר הירדן/ רבי לויטס, שד. נהר הירדן /
רבי יהודה הנשיא, שד.נהר הירדן/רבי יהושע, שדרות נהר

הירדן/האדמו''ר מבעלז, שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר,
מעפילי אגוז/הרב הרצוג, מעפילי אגוז/רשי, רש''י/חזון אי''ש,

בן זאב/רבין, בן זאב / מנדלר, שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל, בן
זאב/הדקל, בן זאב/ 38, כביש 38/כביש 3855, צומת הרטוב,

מסעף מסילת ציון, מחלף מסובים, כביש 4/מחלף בר אילן,
מחלף גבעת שמואל/מבצע קדש, הרב כהנמן/קוקה קולה,

עזרא/הרב כהנמן, עזרא/נחמיה, עזרא/דבורה הנביאה,
האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש, חזון אי''ש/דבורה הנביאה, חזון

אי''ש/נחמיה, חזון אי''ש/דסלר, חזון אי''ש/רבנו תם, רבי
עקיבא/גן ורשה, רבי עקיבא/הרב קוק, רבי עקיבא/הראשונים,

לקו 597 (בית שמש ← רמת גן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית שמש ← רמת גן: 05:30 - 23:00 (2) רמת גן ← בית שמש: 21:35 - 23:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 597 וכדי לדעת מתי יגיע קו 597

צפייה באתרבית שמש ← רמת גן 597

זכריה הנביא/שדרות האמוראים

נריה הנביא/זכריה הנביא

נריה הנביא/אחיה השילוני

יחזקאל הנביא/ירמיהו
Haggai HaNavi

יחזקאל הנביא/אחיה השילוני
Yehezkel HaNavi

יחזקאל הנביא/חבקוק הנביא

יונה בן אמיתי/יחזקאל הנביא

יונה בן אמיתי 16
Yonah Ben Amitai

יונה בן אמיתי/אלישע הנביא

ישעיהו הנביא/יונה בן אמיתי

ישעיהו הנביא

שדרות נהר הירקון/ישעיהו הנביא
Nahal HaYarkon Avenue

נחל לוז/ הירקון

נחל לוז/נחל אכזיב

נחל לוז/נחל רפאים

בית ספר הראל/נחל רזיאל

נחל דולב/איילון

נחל איילון/נחל דולב

מפה ולוחות זמנים של קו 597

https://moovitapp.com/israel-1/lines/597/333242/1048950/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F-Israel-1-11-333242-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי, דרך בן גוריון/מגדלי קונקורד,
קניון איילון

Nahal Ayalon

נחל שורק/נחל לכיש
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון

נחל שורק/נחל מיכה

נחל שורק/ נחל אוריה

נחל הקישון/ נחל שורק

שדרות נחל קישון א'

שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי
Nahar HaYarden Avenue

נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס

נהר הירדן/ רבי לויטס
Rabi Elazar

שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי יהושע
Nahar HaYarden Avenue

שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז

שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר

מעפילי אגוז/הרב הרצוג

מעפילי אגוז/רשי
Kikar Rashi

רש''י/חזון אי''ש
Rashi

בן זאב/רבין

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל

בן זאב/הדקל

בן זאב/ 38
Yehuda Ben Zeev Avenue

כביש 38/כביש 3855

צומת הרטוב

מסעף מסילת ציון

מחלף מסובים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/597/333242/1048950/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


כביש 4/מחלף בר אילן

מחלף גבעת שמואל/מבצע קדש

הרב כהנמן/קוקה קולה

עזרא/הרב כהנמן

עזרא/נחמיה
Ezra

עזרא/דבורה הנביאה

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

חזון אי''ש/דבורה הנביאה
56 חזון אי"ש

חזון אי''ש/נחמיה

חזון אי''ש/דסלר

חזון אי''ש/רבנו תם

רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/הראשונים
3 רבי עקיבא

דרך בן גוריון/דרך ז'בוטינסקי
34 בן גוריון

דרך בן גוריון/מגדלי קונקורד
11 בן גוריון

קניון איילון



כיוון: רמת גן ← בית שמש

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 597
לוח זמנים של קו רמת גן ← בית שמש

00:00 - 15:45ראשון

21:35 - 23:45שני

00:00 - 23:55שלישי

00:15 - 23:55רביעי

00:15 - 23:55חמישי

00:15 - 15:45שישי

21:35 - 23:45שבת

מידע על קו 597
כיוון: רמת גן ← בית שמש

תחנות: 60
משך הנסיעה: 87 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: קניון איילון, אולמי מודיעין, רבי
עקיבא/שמואל הנביא, רבי עקיבא/ירושלים, גן קדושי

ורשא/רבי עקיבא, רבי עקיבא/רש''י, חזון אי''ש/רבי עקיבא, חזון
אי''ש/האדמו''ר מגור, חזון אי''ש/הרב יעקב לנדא, האדמור
מנדבורנא/חזון אי''ש, עזרא/דמשק אליעזר, עזרא/נחמיה,
עזרא/הרב כהנמן, הרב כהנמן/קוקה קולה, מחלף גבעת

שמואל/כביש 4, גשר בר אילן/כביש 4, מחלף מסובים, מסעף
מסילת ציון, צומת אשתאול, צומת הרטוב, כביש 38/דולמיט,

מסעף צרעה, בן זאב/38, שדרות יהודה בן זאב/שדרות הדקל,
שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל, בן זאב / מנדלר, בן זאב/רש''י,

רש''י / בן זאב, רש'י/ חזון איש, מעפילי אגוז/רשי, מעפילי
אגוז/ראובן, שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג, שדרות נהר

הירדן/קדושת אהרן, שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז, שד.
נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא, שד.נהר הירדן/רבי לויטס,
תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן, שד.נהר הירדן/ריב''ל,

שדרות נחל קישון ב', נחל הקישון/נחל שורק, נחל שורק/נחל
הקישון, נחל שורק/נחל משמר, נחל שורק/נחל נחשון, נחל
שורק/לכיש, נחל איילון/נחל דולב, נחל דולב/אילון, בית ספר
הראל/נחל רפאים, נחל לוז/נחל רפאים, נחל לוז/נחל גילה,

שדרות נהר הירקון/נחל לוז, ישעיהו הנביא, ישעיהו
הנביא/יונה בן אמיתי, יונה בן אמיתי/ישעיהו הנביא, יונה בן

אמיתי/אלישע הנביא, יונה בן אמיתי 19, יחזקאל הנביא/יונה
בן אמיתי, יחזקאל הנביא/חבקוק הנביא, יחזקאל הנביא/אחיה

השילוני, נריה הנביא/אחיה השילוני, זכריה הנביא/נריה
הנביא

קניון איילון

אולמי מודיעין
22 בן גוריון

רבי עקיבא/שמואל הנביא
17 רבי עקיבא

רבי עקיבא/ירושלים

גן קדושי ורשא/רבי עקיבא
Raavad

רבי עקיבא/רש''י

חזון אי''ש/רבי עקיבא

חזון אי''ש/האדמו''ר מגור

חזון אי''ש/הרב יעקב לנדא
54 חזון אי"ש

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

עזרא/דמשק אליעזר

עזרא/נחמיה

עזרא/הרב כהנמן

הרב כהנמן/קוקה קולה

מחלף גבעת שמואל/כביש 4

גשר בר אילן/כביש 4

מחלף מסובים

מסעף מסילת ציון

צומת אשתאול

צומת הרטוב

כביש 38/דולמיט

מסעף צרעה

בן זאב/38
Yehuda Ben Zeev Avenue

שדרות יהודה בן זאב/שדרות הדקל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/597/333242/1048951/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

בן זאב/רש''י

רש''י / בן זאב

רש'י/ חזון איש

מעפילי אגוז/רשי
Kikar Rashi

מעפילי אגוז/ראובן

שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג

שדרות נהר הירדן/קדושת אהרן

שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז

שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי לויטס

תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/ריב''ל
Nahar HaYarden Avenue

שדרות נחל קישון ב'

נחל הקישון/נחל שורק

נחל שורק/נחל הקישון

נחל שורק/נחל משמר
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון

נחל שורק/לכיש

נחל איילון/נחל דולב
Nahal Ayalon

נחל דולב/אילון

בית ספר הראל/נחל רפאים
Nahal Maor

נחל לוז/נחל רפאים
Kikar Minhat Shlomo

נחל לוז/נחל גילה

שדרות נהר הירקון/נחל לוז

https://moovitapp.com/israel-1/lines/597/333242/1048951/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


ישעיהו הנביא

ישעיהו הנביא/יונה בן אמיתי

יונה בן אמיתי/ישעיהו הנביא

יונה בן אמיתי/אלישע הנביא

יונה בן אמיתי 19
Yonah Ben Amitai

יחזקאל הנביא/יונה בן אמיתי

יחזקאל הנביא/חבקוק הנביא
Yehezkel HaNavi

יחזקאל הנביא/אחיה השילוני
Haggai HaNavi

נריה הנביא/אחיה השילוני

זכריה הנביא/נריה הנביא
Zecharya HaNavi



לוחות זמנים ומפה של קו 597 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
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