
כיוון: דרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 77
לוח זמנים של קו דרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא

00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 14:30שישי

18:10 - 23:35שבת

מידע על קו 77
כיוון: דרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא

תחנות: 38
משך הנסיעה: 52 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: דרך דוד בנבנישתי, אצטדיון
טדי/א''ס ביתר, גולומב/סן מרטין, צומת פת/יהודה הנשיא,
יהודה הנשיא/בן יאיר, יהודה הנשיא/בני בתירא, בן זכאי/בן

בבא, בן זכאי/דוסתאי, בן זכאי/בן גמלא, בן זכאי/פייר קניג, עמק
רפאים/עוזיה, עמק רפאים/הצפירה, עמק רפאים/לויד גורג',

גן הפעמון/דרך בית לחם, קרן היסוד/שלום עליכם, קרן
היסוד/אחד העם, המלך ג'ורג'/קק''ל, המלך ג'ורג'/בן יהודה,

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג', שטראוס/פראג, ככר
השבת/שטראוס, יחזקאל/רבנו גרשום, ארץ חפץ/שמעון

הצדיק, ארץ חפץ/חטיבת הראל, שד' אשכול/משמר הגבול,
פארן/מעבר המתלה, מרכז מסחרי/פארן, ששת הימים/פארן,

ששת הימים, ששת הימים/מדבר סיני, תחנת רכבת קלה
גבעת המבתר, ההגנה/אצ''ל, מרכז מסחרי/ההגנה, כפר

סטודנטים/לוחמי הגטאות, בר כוכבא/הנח''ל, בר
כוכבא/החי''ל, בית ספר דקלים/בר כוכבא, מסוף אגד/בר כוכבא

לקו 77 (דרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) דרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא: 00:00 - 23:30 (2) מסוף אגד/בר כוכבא ← מסוף אגד/בנבנישתי: 00:00 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 77 וכדי לדעת מתי יגיע קו 77

צפייה באתרדרך דוד בנבנישתי ← מסוף אגד/בר כוכבא 77

דרך דוד בנבנישתי
David Banbanishti

אצטדיון טדי/א''ס ביתר

גולומב/סן מרטין

צומת פת/יהודה הנשיא

יהודה הנשיא/בן יאיר
El'azar Ben-Yair

יהודה הנשיא/בני בתירא
Yehuda HaNassi

בן זכאי/בן בבא
Ben Baba

בן זכאי/דוסתאי

בן זכאי/בן גמלא
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/פייר קניג

עמק רפאים/עוזיה

עמק רפאים/הצפירה
Hananya

עמק רפאים/לויד גורג'

גן הפעמון/דרך בית לחם

קרן היסוד/שלום עליכם
Keren HaYesod

קרן היסוד/אחד העם
Keren HaYesod

מפה ולוחות זמנים של קו 77

https://moovitapp.com/israel-1/lines/77/41188/612520/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
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%93%D7%A8%D7%9A_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%90%D7%92%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90-Israel-1-1-41188-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90


המלך ג'ורג'/קק''ל

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'
4 אגריפס

שטראוס/פראג
Strauss

ככר השבת/שטראוס
Pri Hadash

יחזקאל/רבנו גרשום

ארץ חפץ/שמעון הצדיק

ארץ חפץ/חטיבת הראל

שד' אשכול/משמר הגבול
Mikve Yisrael

פארן/מעבר המתלה

מרכז מסחרי/פארן

ששת הימים/פארן

ששת הימים
Sheshet HaYamim

ששת הימים/מדבר סיני

תחנת רכבת קלה גבעת המבתר
Shua'fat

ההגנה/אצ''ל
HaHagana

מרכז מסחרי/ההגנה

כפר סטודנטים/לוחמי הגטאות
Kikar David Elkalay

בר כוכבא/הנח''ל

בר כוכבא/החי''ל

בית ספר דקלים/בר כוכבא

מסוף אגד/בר כוכבא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/77/41188/612520/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90


כיוון: מסוף אגד/בר כוכבא ← מסוף אגד/בנבנישתי

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 77
לוח זמנים של קו מסוף אגד/בר כוכבא ← מסוף אגד/בנבנישתי

00:00 - 23:40ראשון

00:00 - 23:40שני

00:00 - 23:40שלישי

00:00 - 23:40רביעי

00:00 - 23:40חמישי

00:00 - 14:30שישי

18:10 - 23:45שבת

מידע על קו 77
כיוון: מסוף אגד/בר כוכבא ← מסוף אגד/בנבנישתי

תחנות: 38
משך הנסיעה: 27 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף אגד/בר כוכבא, בי''ס
דקלים/בר כוכבא, בר כוכבא/החי''ל, בר כוכבא/הנח''ל, כפר

סטודנטים/לוחמי הגטאות, מרכז מסחרי/ההגנה,
ההגנה/אצ''ל, תחנת רכבת קלה גבעת המבתר, ששת

הימים, ששת הימים/פארן, מרכז מסחרי/פארן, מעבר
המיתלה/פארן, ים סוף/צלמונה, משמר הגבול/תמנע, ארץ

חפץ/חטיבת הראל, פיתוחי חותם, יחזקאל/רבנו גרשום,
יחזקאל/הושע, ככר השבת/שטראוס, שטראוס/פראג, תחנת

רקל''ה יפו מרכז/שטראוס, המלך ג'ורג'/בן יהודה, המלך
ג'ורג'/קק''ל, קרן היסוד/אחד העם, קרן היסוד/שלום עליכם,

גן הפעמון/דרך בית לחם, עמק רפאים/לויד גורג', עמק
רפאים/הצפירה, עמק רפאים/עוזיה, בן זכאי/פייר קניג, בן

זכאי/בן גמלא, בן זכאי/דוסתאי, בן זכאי/בן בבא, יהודה
הנשיא/בני בתירא, יהודה הנשיא/בן יאיר, צומת פת/גולומב,

אצטדיון טדי/א''ס ביתר, מסוף אגד/בנבנישתי

מסוף אגד/בר כוכבא
Mevo HaAsara

בי''ס דקלים/בר כוכבא

בר כוכבא/החי''ל

בר כוכבא/הנח''ל

כפר סטודנטים/לוחמי הגטאות
Lohamei HaGetaot

מרכז מסחרי/ההגנה

ההגנה/אצ''ל
HaHagana

תחנת רכבת קלה גבעת המבתר
Shua'fat

ששת הימים
Sheshet HaYamim

ששת הימים/פארן

מרכז מסחרי/פארן
Paran

מעבר המיתלה/פארן
Maavar HaMitle

ים סוף/צלמונה
Mevo Nachliel

משמר הגבול/תמנע

ארץ חפץ/חטיבת הראל

פיתוחי חותם

יחזקאל/רבנו גרשום

יחזקאל/הושע
Hoshea

ככר השבת/שטראוס
Pri Hadash

שטראוס/פראג
Yitskhak Prague

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/77/41188/3118321/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90


המלך ג'ורג'/בן יהודה

המלך ג'ורג'/קק''ל

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

גן הפעמון/דרך בית לחם
Emek Refaim

עמק רפאים/לויד גורג'

עמק רפאים/הצפירה

עמק רפאים/עוזיה

בן זכאי/פייר קניג
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/בן גמלא
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/דוסתאי
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/בן בבא
Raban Yohanan Ben Zakai

יהודה הנשיא/בני בתירא
Yehuda HaNassi

יהודה הנשיא/בן יאיר
Yehuda HaNassi

צומת פת/גולומב

אצטדיון טדי/א''ס ביתר

מסוף אגד/בנבנישתי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/77/41188/3118321/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90


לוחות זמנים ומפה של קו 77 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/77/41188/612520/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%99%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90&lang=he

