
כיוון: הר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית צפת/הורדה

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 11
לוח זמנים של קו הר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית

צפת/הורדה

05:25 - 06:10ראשון

05:25 - 06:10שני

05:25 - 06:10שלישי

05:25 - 06:10רביעי

05:25 - 06:10חמישי

05:25 - 06:10שישי

21:00שבת

מידע על קו 11
כיוון: הר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית צפת/הורדה

תחנות: 67
משך הנסיעה: 62 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 11 (הר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית צפת/הורדה) יש 4 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית צפת/הורדה: 05:25 - 06:10(2) הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות ← ת. מרכזית צפת/הורדה:

07:00(3) נוף כנרת  1← ת. מרכזית צפת/הורדה: 07:20(4) ת. מרכזית צפת/רציפים ← ת. מרכזית צפת/הורדה: 06:55
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 11 וכדי לדעת מתי יגיע קו 11

מפה ולוחות זמנים של קו 11

צפייה באתרהר וגיא/שבעת המינים ← ת. מרכזית צפת/הורדה 11

הר וגיא/שבעת המינים

המעוף/הר וגיא

הנחלים/הר וגיא

מצפה האגם 1

מצפה האגם/נווה מנחם בגין

נווה מנחם בגין/8900

בת הרים/החרמון

התבור/החרמון

התבור/החרמון

התבור/בת הרים

בת הרים/הר גלעד

בת הרים/הר אדיר

מלון נווה אורנים

מרכז מסחרי/בת הרים

פארק חלואני

השבעה/זלמן שז''ר

ההסתדרות/השבעה

קופת חולים כנען/גיורא יוספטל

גיורא יוספטל/טיילת ג'ינה

ההסתדרות/השבעה

זלמן שז''ר/כ''ב ילדי מעלות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/256299/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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%94%D7%A8_%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%A6%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-9-55962-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


זלמן שז''ר א

'שז''ר ב

השבעה/גיורא יוספטל

הגליל/נוף טליה

משטרה/הגליל

צומת צפת/דרך העצמאות

ת. מרכזית צפת/הורדה

ת. מרכזית צפת/רציפים

הפלמ''ח

הפלמ''ח/רביצקי

מעונות הסטודנטים/הנשיא

קופת חולים/הנשיא

כיכר הדלי

חיים וייצמן/מרדכי אנילביץ'

מרכז רסקו/חיים וייצמן

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר

האחד עשר/לוחמי הגטאות

דוד אלעזר/יפה נוף

מסעף בית חולים רבקה זיו

מסעף בית חולים זיו

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם

דוד אלעזר/לח''י

צה''ל 1

מסעף בית העלמין

צה''ל 4

צה''ל 7

צה''ל 10

צה''ל 11

צה''ל 13

אצ''ל/צה''ל

אצ''ל/דרך הרב חיים חורי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/256299/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות ← ת. מרכזית
צפת/הורדה

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 11
לוח זמנים של קו הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות ← ת.

מרכזית צפת/הורדה

07:00ראשון

07:00שני

07:00שלישי

07:00רביעי

07:00חמישי

07:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 11
כיוון: הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות ← ת. מרכזית

צפת/הורדה
תחנות: 52

משך הנסיעה: 46 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

שפרינצק/קרן היסוד

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר

האחד עשר/לוחמי הגטאות

חיים וייצמן/הרצל

חיים וייצמן/מ''ג יורדי הסירה

אליהו פרומצ'נקו/יעקב לוי

פרומצנקו/רימוני

אליהו פרומצ'נקו/החלוץ

החלוץ/הנרייטה סולד

הפלמ''ח/עלייה ב'

ת. מרכזית צפת/הורדה

הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות

הרבי מילובאוויטש 1

קופת חולים כנען/גיורא יוספטל

גיורא יוספטל/טיילת ג'ינה

ההסתדרות/השבעה

זלמן שז''ר/כ''ב ילדי מעלות

זלמן שז''ר א

'שז''ר ב

השבעה/גיורא יוספטל

הגליל/נוף טליה

משטרה/הגליל

צומת צפת/דרך העצמאות

ת. מרכזית צפת/הורדה

ת. מרכזית צפת/רציפים

הפלמ''ח

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/79726/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


הפלמ''ח/רביצקי

מעונות הסטודנטים/הנשיא

קופת חולים/הנשיא

כיכר הדלי

חיים וייצמן/מרדכי אנילביץ'

מרכז רסקו/חיים וייצמן

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר

האחד עשר/לוחמי הגטאות

דוד אלעזר/יפה נוף

מסעף בית חולים רבקה זיו

מסעף בית חולים זיו

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם

דוד אלעזר/לח''י

צה''ל 1

מסעף בית העלמין

צה''ל 4

צה''ל 7

צה''ל 10

צה''ל 11

צה''ל 13

אצ''ל/צה''ל

אצ''ל/דרך הרב חיים חורי

שפרינצק/קרן היסוד

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר

האחד עשר/לוחמי הגטאות

חיים וייצמן/הרצל

חיים וייצמן/מ''ג יורדי הסירה

אליהו פרומצ'נקו/יעקב לוי

פרומצנקו/רימוני

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/79726/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: נוף כנרת  1← ת. מרכזית צפת/הורדה

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 11
לוח זמנים של קו נוף כנרת  1← ת. מרכזית צפת/הורדה

07:20ראשון

07:20שני

07:20שלישי

07:20רביעי

07:20חמישי

07:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 11
כיוון: נוף כנרת  1← ת. מרכזית צפת/הורדה

תחנות: 67
משך הנסיעה: 70 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

אליהו פרומצ'נקו/החלוץ

החלוץ/הנרייטה סולד

הפלמ''ח/עלייה ב'

ת. מרכזית צפת/הורדה

נוף כנרת 1

נוף הגליל/נוף העמק

נוף העמק/נוף חרמון

נוף הגליל/נוף ההר

נוף החולה/נוף הכנרת

נוף כנרת 6

נוף הגולן/נוף הכנרת

נוף כנרת 8

מצפה הימים / נוף כנרת

הר וגיא/שבעת המינים

המעוף/הר וגיא

הנחלים/הר וגיא

מצפה האגם 1

מצפה האגם/נווה מנחם בגין

נווה מנחם בגין/8900

בת הרים/החרמון

התבור/החרמון

התבור/החרמון

התבור/בת הרים

בת הרים/הר גלעד

בת הרים/הר אדיר

מלון נווה אורנים

מרכז מסחרי/בת הרים

פארק חלואני

הגליל/נוף טליה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/374268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/374268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


משטרה/הגליל

צומת צפת/דרך העצמאות

ת. מרכזית צפת/הורדה

ת. מרכזית צפת/רציפים

הפלמ''ח

הפלמ''ח/רביצקי

מעונות הסטודנטים/הנשיא

קופת חולים/הנשיא

כיכר הדלי

חיים וייצמן/מרדכי אנילביץ'

מרכז רסקו/חיים וייצמן

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר

האחד עשר/לוחמי הגטאות

דוד אלעזר/יפה נוף

מסעף בית חולים רבקה זיו

מסעף בית חולים זיו

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם

דוד אלעזר/לח''י

צה''ל 1

מסעף בית העלמין

צה''ל 4

צה''ל 7

צה''ל 10

צה''ל 11

צה''ל 13

אצ''ל/צה''ל

אצ''ל/דרך הרב חיים חורי

שפרינצק/קרן היסוד

דוד רמז/דוד אלעזר

דוד רמז/האחד עשר

דוד רמז/האחד עשר



כיוון: ת. מרכזית צפת/רציפים ← ת. מרכזית צפת/הורדה

71 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 11
לוח זמנים של קו ת. מרכזית צפת/רציפים ← ת. מרכזית

צפת/הורדה

06:55ראשון

06:55שני

06:55שלישי

06:55רביעי

06:55חמישי

06:55שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 11
כיוון: ת. מרכזית צפת/רציפים ← ת. מרכזית צפת/הורדה

תחנות: 71
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

האחד עשר/לוחמי הגטאות

חיים וייצמן/הרצל

חיים וייצמן/מ''ג יורדי הסירה

אליהו פרומצ'נקו/יעקב לוי

פרומצנקו/רימוני

אליהו פרומצ'נקו/החלוץ

החלוץ/הנרייטה סולד

הפלמ''ח/עלייה ב'

ת. מרכזית צפת/הורדה

ת. מרכזית צפת/רציפים

הפלמ''ח

הפלמ''ח/עלייה ב'

הרבי מלובאוויטש/כ''ב ילדי מעלות

הרבי מילובאוויטש 1

ההסתדרות/השבעה

השבעה/מעלות רפאל

השבעה/גיורא יוספטל

מסעף שכונת כנען

פארק חלוואני

בת הרים/הר אדיר

בת הרים/הגולן

בת הרים/הר גלעד

בת הרים/החרמון

הר וגיא/שבעת המינים

המעוף/הר וגיא

הנחלים/הר וגיא

מצפה האגם 1

מצפה האגם/נווה מנחם בגין

נווה מנחם בגין/8900

https://moovitapp.com/israel-1/lines/11/55962/6047174/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-55962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%20%D7%95%D7%92%D7%99%D7%90%2F%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


בת הרים/החרמון

התבור/החרמון

התבור/החרמון
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