
כיוון: בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת קריית
אריה/חנה וסע

31 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 97
לוח זמנים של קו בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת

קריית אריה/חנה וסע

05:30 - 20:45ראשון

05:30 - 20:45שני

05:30 - 20:45שלישי

05:30 - 20:45רביעי

05:30 - 20:45חמישי

05:35 - 16:35שישי

20:30שבת

מידע על קו 97
כיוון: בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת קריית

אריה/חנה וסע
תחנות: 31

משך הנסיעה: 32 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 97 (בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת קריית אריה/חנה וסע) יש 3 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת קריית אריה/חנה וסע: 05:30 - 20:45(2) ת. רכבת קרית אריה ← דרך מנחם בגין/קופת

חולים: 05:50 - 20:00(3) ת. רכבת קרית אריה ← רכבת קריית אריה/חנה וסע: 20:30 - 23:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 97 וכדי לדעת מתי יגיע קו 97

מפה ולוחות זמנים של קו 97

צפייה באתרבית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין ← רכבת קריית אריה/חנה וסע 97

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך מנחם בגין/ויינברגר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

צומת סירקין/הרב עובדיה יוסף

ירושלים/גורדון

ירושלים/שכ' קריית אלון

צומת גנים/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי

יהושע שטמפפר / יהושע חנקין

שטמפפר/המכבים

אברבנאל / אצ''ל

חזון אי''ש/בי''ס שמעוני

וולפסון / עין גנים

דוד וולפסון/רמב''ם

עירייה/דוד וולפסון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/5770218/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2
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%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%A2-Israel-1-17-481684-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


כיוון: ת. רכבת קרית אריה ← דרך מנחם בגין/קופת חולים

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 97
לוח זמנים של קו ת. רכבת קרית אריה ← דרך מנחם בגין/קופת

חולים

05:50 - 20:00ראשון

05:50 - 20:00שני

05:50 - 20:00שלישי

05:50 - 20:00רביעי

05:50 - 20:00חמישי

05:50 - 16:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 97
כיוון: ת. רכבת קרית אריה ← דרך מנחם בגין/קופת חולים

תחנות: 37
משך הנסיעה: 31 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

עיריית פתח תקווה/חיים עוזר

שוק עירוני/ברון הירש

ז'בוטינסקי/רוטשילד

יעקב קרול/זאב אורלוב

לודיוב/גרינשפן

חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון

קניון אם מושבות

ראשון לציון/זכרון יעקב

ראשון לציון/שרגא רפאלי

דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר

רכבת קריית אריה/חנה וסע

ת. רכבת קרית אריה

ת. רכבת קרית אריה

דרך שלמה שמלצר/גרניט

דרך אם המושבות/דרך זבולון המר

ראשון לציון/רחובות

קניון אם מושבות/ראשון לציון

חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון

לודיוב/גרינשפן

לודיוב/דוד טבצ'ניק

יעקב קרול/זאב אורלוב

ז'בוטינסקי/המורים

ברון הירש / מונטיפיורי

שוק עירוני/ברון הירש

חיים עוזר/כיכר המייסדים

חיים עוזר/שפיגל זוסיה

וולפסון/עירייה

דוד וולפסון/ליפה ויניצקי

וולפסון /עין גנים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/5770218/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2
https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/3991951/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


כיוון: ת. רכבת קרית אריה ← רכבת קריית אריה/חנה וסע

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 97
לוח זמנים של קו ת. רכבת קרית אריה ← רכבת קריית

אריה/חנה וסע

20:30 - 23:30ראשון

20:30 - 23:30שני

20:30 - 23:30שלישי

20:30 - 23:30רביעי

20:30 - 23:30חמישי

לא פעילשישי

20:40 - 23:30שבת

מידע על קו 97
כיוון: ת. רכבת קרית אריה ← רכבת קריית אריה/חנה וסע

תחנות: 67
משך הנסיעה: 64 דק׳

דוד וולפסון/א.ד.גורדון

חזון אי''ש/בי''ס שמעוני

אברבנאל/זרח ברנט

שטמפפר/אברבנל

מרכז קהילתי דני/שטמפפר

יהושע שטמפפר/יהושע חנקין

הגר''א/לינדוי

צומת גנים/כביש 40

שכונת קריית אלון/ירושלים

ירושלים/גורדון

הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

דרך מנחם בגין/השופר

ספרייה/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/ויינברגר

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך בגין/אברהם ריין

ד. מנחם בגין/בי''ס בית יעקב

דרך מנחם בגין/קופת חולים

ת. רכבת קרית אריה

ת. רכבת קרית אריה

דרך שלמה שמלצר/גרניט

דרך אם המושבות/דרך זבולון המר

ראשון לציון/רחובות

קניון אם מושבות/ראשון לציון

חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון

לודיוב/גרינשפן

לודיוב/דוד טבצ'ניק

ז'בוטינסקי/המורים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/3991951/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2
https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/3991934/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


התחנות שבהן עובר הקו: ברון הירש / מונטיפיורי

שוק עירוני/ברון הירש

חיים עוזר/כיכר המייסדים

חיים עוזר/שפיגל זוסיה

וולפסון/עירייה

דוד וולפסון/ליפה ויניצקי

וולפסון /עין גנים

דוד וולפסון/א.ד.גורדון

חזון אי''ש/בי''ס שמעוני

אברבנאל/זרח ברנט

שטמפפר/אברבנל

מרכז קהילתי דני/שטמפפר

יהושע שטמפפר/יהושע חנקין

הגר''א/לינדוי

צומת גנים/כביש 40

שכונת קריית אלון/ירושלים

ירושלים/גורדון

הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

דרך מנחם בגין/השופר

ספרייה/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/ויינברגר

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך בגין/אברהם ריין

ד. מנחם בגין/בי''ס בית יעקב

דרך מנחם בגין/קופת חולים

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך מנחם בגין/ויינברגר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/3991934/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


לוחות זמנים ומפה של קו 97 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

צומת סירקין/הרב עובדיה יוסף

ירושלים/גורדון

ירושלים/שכ' קריית אלון

צומת גנים/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי

יהושע שטמפפר / יהושע חנקין

שטמפפר/המכבים

אברבנאל / אצ''ל

חזון אי''ש/בי''ס שמעוני

וולפסון / עין גנים

דוד וולפסון/רמב''ם

עירייה/דוד וולפסון

עיריית פתח תקווה/חיים עוזר

שוק עירוני/ברון הירש

ז'בוטינסקי/רוטשילד

יעקב קרול/זאב אורלוב

לודיוב/גרינשפן

חנן לויתן/ברוריה בת תרדיון

קניון אם מושבות

ראשון לציון/זכרון יעקב

ראשון לציון/שרגא רפאלי

דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר

רכבת קריית אריה/חנה וסע

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/97/481684/5770218/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-481684&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2
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