
כיוון: רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי ← מסוף/רבי
יהודה הנשיא

34 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן

זכאי ← מסוף/רבי יהודה הנשיא

00:00 - 23:40ראשון

00:00 - 23:40שני

00:00 - 23:40שלישי

00:00 - 23:40רביעי

00:00 - 23:40חמישי

00:00 - 15:50שישי

21:20 - 23:40שבת

מידע על קו 5
כיוון: רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי ← מסוף/רבי יהודה

הנשיא
תחנות: 34

משך הנסיעה: 25 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 5 רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי← מסוף/רבי יהודה הנשיא יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי ← מסוף/רבי יהודה הנשיא: 00:00 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 5 וכדי לדעת מתי יגיע קו 5

מפה ולוחות זמנים של קו 5

צפייה באתררבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי ← מסוף/רבי יהודה הנשיא 5

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

בן זכאי/מגדל המים

קרית חינוך תיכון

רשב''י/רבן יוחנן בן זכאי

קרית חינוך יסודי א

רבי שמעון בן שטח/אבן גבירול

בית ספר דעת זקנים/אבן גבירול

רבי יהודה הנשיא/אבן גבירול

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

חוני המעגל/נסים גאון

חוני המעגל/רב ניסים גאון

חוני המעגל/רחבת התאנה

משטרה/חוני המעגל

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

שמואל הנגיד/שמאי

פארק ארכיאולוגי/שמאי

שמאי/הלל

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

בן זכאי/בן קיסמא
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

בן קיסמא/בן זכאי

בן קיסמא/רשב''ם

בן קיסמא/שמעון הצדיק

בן זכאי/רבנו בחיי

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

רבן יוחנן בן זכאי/בעלי התוספות

רבי מאיר/רבן יוחנן בן זכאי

פארק שכונתי/רבי מאיר

רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר

רבי יהודה הנשיא א

רבי יהודה הנשיא/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

מסוף/רבי יהודה הנשיא

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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