מפה ולוחות זמנים של קו 1

1

ת .רכבת נתיבות ↔ שוק עירוני חדש

צפה באתר

לקו ) 1ת .רכבת נתיבות ↔ שוק עירוני חדש( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1שוק עירוני חדש←ת .רכבת נתיבות (2) 22:35 - 05:55 :ת .רכבת נתיבות←שוק עירוני חדש23:15 - 00:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  1וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

כיוון :שוק עירוני חדש←ת .רכבת נתיבות
 23תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו שוק עירוני חדש←ת .רכבת נתיבות
ראשון

22:35 - 05:55

שני

22:35 - 05:55

שלישי

22:35 - 05:55

רביעי

22:35 - 05:55

חמישי

22:35 - 05:55

בעלי המלאכה/החרש

שישי

15:00 - 05:50

בי''ס משען/גיבורי תשכ''ז

שבת

23:00 - 19:00

שוק עירוני חדש
Hutsot HaYotser

בעלי המלאכה/טראסק
בעלי המלאכה/הצורף

גבורי תשכ"ז

הרב אבו חצירא/שד.ירושלים
הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן
ישיבת רב פעלים קול רינה
בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי
Jabotinsky

הרב גרשונוביץ-בבא סאלי
דרכי רפאל/קהילת יעקב
Darchei Raphael

קהילת יעקב/הרב מזוז
Siftay Haim

חיל אוויר/חיל הנדסה
הרב גרשנוביץ/חיל הים
שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ'
שדרות וייצמן/עצמאות
Weizmann Avenue

מידע על קו 1
כיוון :שוק עירוני חדש←ת .רכבת נתיבות
תחנות23 :
משך הנסיעה 25 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :שוק עירוני חדש ,בעלי
המלאכה/טראסק ,בעלי המלאכה/הצורף ,בעלי
המלאכה/החרש ,בי''ס משען/גיבורי תשכ''ז ,הרב אבו
חצירא/שד.ירושלים ,הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן ,ישיבת רב
פעלים קול רינה ,בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי ,הרב
גרשונוביץ-בבא סאלי ,דרכי רפאל/קהילת יעקב ,קהילת
יעקב/הרב מזוז ,חיל אוויר/חיל הנדסה ,הרב גרשנוביץ/חיל
הים ,שד .וייצמן/הרב גרשונוביץ' ,שדרות וייצמן/עצמאות ,שד.
וייצמן/בית וגן ,שד .ירושלים/בית וגן ,בית ספר נועם אורות,
הרב צבאן/הרימון ,תקומה/יובל ,אלי סיני/קטיף ,ת .רכבת
נתיבות

שד .וייצמן/בית וגן
שד .ירושלים/בית וגן
Yerushalayim Avenue

בית ספר נועם אורות
הרב צבאן/הרימון
תקומה/יובל
אלי סיני/קטיף
ת .רכבת נתיבות

כיוון :ת .רכבת נתיבות←שוק עירוני חדש
 21תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו ת .רכבת נתיבות←שוק עירוני חדש
ראשון

23:15 - 00:00

שני

23:15 - 00:15

אלי סיני/קטיף

שלישי

23:15 - 00:15

תקומה \ הרימון

רביעי

23:15 - 00:15

חמישי

23:15 - 00:15

שישי

15:00 - 00:15

שבת

23:30 - 19:00

ת .רכבת נתיבות

הרב צבאן/הרימון
בי''ס נועם אדרת
שדרות וייצמן/בית וגן
שדרות וייצמן/עצמאות
Weizmann Avenue

שד.וייצמן/הרב גרשונוביץ'
Weizmann Avenue

הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר
חיל אוויר/חיל הנדסה
חיל אוויר/חיל תותחנים
קהילת יעקב/הרב מזוז
Siftay Haim

דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ'
ז'בוטינסקי-בית גיל הזהב
Jabotinsky

ישיבת רב פעלים קול רינה
הרב אבו-חצירא/ירושלים
ביה''כ אהלי שם/סמלו
בעלי המלאכה\החרש
בעליי המלאכה\הבונים
בעלי המלאכה/שד.וייצמן
שוק עירוני חדש

מידע על קו 1
כיוון :ת .רכבת נתיבות←שוק עירוני חדש
תחנות21 :
משך הנסיעה 22 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .רכבת נתיבות ,אלי סיני/קטיף,
תקומה \ הרימון ,הרב צבאן/הרימון ,בי''ס נועם אדרת ,שדרות
וייצמן/בית וגן ,שדרות וייצמן/עצמאות ,שד.וייצמן/הרב
גרשונוביץ' ,הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר ,חיל אוויר/חיל הנדסה,
חיל אוויר/חיל תותחנים ,קהילת יעקב/הרב מזוז ,דרכי
רפאל/הרב גרשונוביץ' ,ז'בוטינסקי-בית גיל הזהב ,ישיבת רב
פעלים קול רינה ,הרב אבו-חצירא/ירושלים ,ביה''כ אהלי
שם/סמלו ,בעלי המלאכה\החרש ,בעליי המלאכה\הבונים,
בעלי המלאכה/שד.וייצמן ,שוק עירוני חדש

לוחות זמנים ומפה של קו  1זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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