
כיוון: ירושלים ← ראש העין

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 453
לוח זמנים של קו ירושלים ← ראש העין

לא פעילראשון

לא פעילשני

17:00שלישי

17:00רביעי

17:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 453
כיוון: ירושלים ← ראש העין

תחנות: 35
משך הנסיעה: 76 דק׳

,(C1-C2-C3) התחנות שבהן עובר הקו: בנייני האומה
שערי ירושלים/ליפתא, מחלף בית חורון, צומת שילת, קברות
המכבים, צומת מבוא מודיעים, צומת מתקן אדם (לכיוון ת"א),
צומת מצפה מודיעין, צומת מודיעים (גמזו), תל חדיד, שדרות

עמק איילון/מודיעים, שד. עמק איילון/מודיעים, שד. עמק
איילון/כיכר אנפה, שד. עמק איילון/תרשיש, שד. עמק

איילון/כיכר שלדג, שד. עמק איילון/בשמת, צומת שוהם, רבי
יהודה הנשיא/כניסה לעיר, רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל,

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא, צומת אלעד, צומת נחשונים,
הרב שלום שבזי/יהודה הלוי, הרב שלום שבזי/בעל מלאכת

שלמה, בית ספר רמב''ם/הרב שלום שבזי, הרב שלום
שבזי/שלמה מעודה, הרב שלום שבזי / שלמה המלך, הרב

שלום שבזי / צה''ל, צה''ל/אבן עזרא, יהודה הלוי/רש''י, דרך
הציונות/יונה, דרך בגין/דן, מכללת ראש העין/נווה אפיקים,

ז'בוטינסקי/משה דיין, ז'בוטינסקי / כרמל

לקו 453 (ירושלים ← ראש העין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← ראש העין: 17:00 (2) ראש העין ← ירושלים: 06:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 453 וכדי לדעת מתי יגיע קו 453

צפייה באתרירושלים ← ראש העין 453

(C1-C2-C3) בנייני האומה
Shazar

שערי ירושלים/ליפתא

מחלף בית חורון

צומת שילת

קברות המכבים

צומת מבוא מודיעים

צומת מתקן אדם (לכיוון ת"א)

צומת מצפה מודיעין

צומת מודיעים (גמזו)

תל חדיד

שדרות עמק איילון/מודיעים

שד. עמק איילון/מודיעים

שד. עמק איילון/כיכר אנפה

שד. עמק איילון/תרשיש

שד. עמק איילון/כיכר שלדג

שד. עמק איילון/בשמת

צומת שוהם

רבי יהודה הנשיא/כניסה לעיר
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

מפה ולוחות זמנים של קו 453

https://moovitapp.com/israel-1/lines/453/494463/1828237/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F-Israel-1-13-494463-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא
Rabi Yehuda HaNasi

צומת אלעד

צומת נחשונים

הרב שלום שבזי/יהודה הלוי

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

בית ספר רמב''ם/הרב שלום שבזי

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי / שלמה המלך
1 / 3 וולפסון

הרב שלום שבזי / צה''ל
HaRav Shalom Shabazi

צה''ל/אבן עזרא

יהודה הלוי/רש''י

דרך הציונות/יונה
HaZionut

דרך בגין/דן

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

ז'בוטינסקי/משה דיין

ז'בוטינסקי / כרמל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/453/494463/1828237/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


כיוון: ראש העין ← ירושלים

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 453
לוח זמנים של קו ראש העין ← ירושלים

לא פעילראשון

לא פעילשני

06:30שלישי

06:30רביעי

06:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 453
כיוון: ראש העין ← ירושלים

תחנות: 36
משך הנסיעה: 76 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ז'בוטינסקי/שילה, צומת כרמל,
מכללת ראש העין/נווה אפיקים, דרך בגין/דן, (דרך

הציונות/יונה (מכבי, יהודה הלוי/צה''ל, צה''ל/אבן עזרא,
שבזי/וולפסון, הרב שלום שבזי/שלמה מעודה, הרב שלום

שבזי/משעול הרב שלמה מדר, הרב שלום שבזי/בעל מלאכת
שלמה, ככר המשוררים/יהודה לוי, יהודה הלוי / 444, צומת

נחשונים, ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה
הנשיא/חוני המעגל, צומת אלעד, 444/שדרות עמק איילון,

שד. עמק איילון/כיכר אגמית, שד. עמק איילון/כיכר יסעור,
שדרות עמק איילון/תפן, שדרות עמק איילון/חרמון, שד. עמק

איילון/תרשיש, שד. עמק איילון/כיכר אנפה, שד. עמק
איילון/מודיעים, צומת נבלט, צומת גמזו, צומת מצפה מודיעין,

צומת מתקן אדם, צומת מבוא מודיעים, כביש443/יהודה
המכבי, צומת מודיעין מזרח, מחלף בית חורון, אגן האיילות,

ויצמן/גבעת שאול, בנייני האומה/שז''ר

ז'בוטינסקי/שילה

צומת כרמל

מכללת ראש העין/נווה אפיקים
Ugav

דרך בגין/דן
Menachem Begin

(דרך הציונות/יונה (מכבי
HaZionut

יהודה הלוי/צה''ל
Yehuda HaLevy

צה''ל/אבן עזרא

שבזי/וולפסון
1 / 3 וולפסון

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

ככר המשוררים/יהודה לוי

יהודה הלוי / 444

צומת נחשונים

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

צומת אלעד

444/שדרות עמק איילון
Emek Ayalon Avenue

שד. עמק איילון/כיכר אגמית
.Emek Ayalon Blvd

שד. עמק איילון/כיכר יסעור

שדרות עמק איילון/תפן
.Emek Ayalon Blvd

שדרות עמק איילון/חרמון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/453/494463/1828236/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


שד. עמק איילון/תרשיש

שד. עמק איילון/כיכר אנפה

שד. עמק איילון/מודיעים

צומת נבלט

צומת גמזו

צומת מצפה מודיעין

צומת מתקן אדם

צומת מבוא מודיעים

כביש443/יהודה המכבי

צומת מודיעין מזרח

מחלף בית חורון

אגן האיילות

ויצמן/גבעת שאול

בנייני האומה/שז''ר
Shazar

https://moovitapp.com/israel-1/lines/453/494463/1828236/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 453 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/453/494463/1828237/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F&lang=he

