
כיוון: פאוור סנטר ← פאוור סנטר

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו פאוור סנטר ← פאוור סנטר

05:10 - 22:00ראשון

05:10 - 22:00שני

05:10 - 22:00שלישי

05:10 - 22:00רביעי

05:10 - 22:00חמישי

05:40 - 15:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: פאוור סנטר ← פאוור סנטר

תחנות: 52
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 פאוור סנטר← פאוור סנטר יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פאוור סנטר ← פאוור סנטר: 05:10 - 22:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרפאוור סנטר ← פאוור סנטר 1

פאוור סנטר

דרך יצחק רבין/תרמ''ג

ת. מרכזית נס ציונה

סוקולוב/זרובבל

זרובבל/בן גוריון

בן גוריון/גורדון

בן גוריון/ההדרים

בן גוריון/הצנחנים

בן גוריון/הבנים

דוד אלעזר/אבנר בן נר

אבנר בן נר/חושן

אבנר בן נר/השופטים

דוד אלעזר/קשת

שמיד/רחבעם זאבי

הבנים/נורדאו

רמבם/הבנים

רמב''ם/מנור

אלי כהן/שאול המלך

ירושלים

מרגולין/נחשון

שדרות אפרים/עצמאות

עצמאות/יצחק שדה
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לוחות זמנים ומפה של קו 1 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

עצמאות

עיריית נס ציונה/הבנים

קניותר/בילו

היכל התרבות/השריון

הטייסים/בילו

הטייסים/יפה נוף

ששת הימים/הטייסים

ההסתדרות/קופת חולים

ההסתדרות/בית ספר בן גוריון

השריון/אוסקר שינדלר

השריון/דרך גבעות הכורכר

השריון/דרך גבעות הכורכר

השיריון/חטיבות הבניים

השיריון/הטייסים

היכל התרבות/בילו

קניותר/עמק השושנים

עיריית נס ציונה/הבנים

הבנים/יצחק שדה

הבנים/שדרות אפרים

שדרות אפרים/אצ''ל

מרגולין/אצ''ל

מרגולין/נחשון

מרגולין/רמבם

שמיד/דוד אלעזר

שמיד/רחבעם זאבי

הבנים/סמטת הגליל

בן גוריון/הבנים

בן גוריון

בן גוריון/ויצמן

פאוור סנטר
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אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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