מפה ולוחות זמנים של קו 1

1

מתחם ביג/תדהר ↔ מתחם ביג/תדהר

צפה באתר

לקו ) 1מתחם ביג/תדהר ↔ מתחם ביג/תדהר( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בית ספר אלונים/הבנים←יד לבנים/דרך הבנים (2) 06:40 - 05:00 :מתחם ביג/תדהר←מתחם ביג/תדהר20:10 - 18:10 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  1וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

כיוון :בית ספר אלונים/הבנים←יד לבנים/דרך הבנים
 37תחנות

בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הבנים/דרך למרחב
דרך למרחב/הבוטנים
LaMerchav

דרך למרחב/תל צבי
LaMerchav

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו בית ספר אלונים/הבנים←יד לבנים/דרך
הבנים
ראשון

06:40 - 05:00

שני

06:40 - 05:00

שלישי

06:40 - 05:00

רביעי

06:40 - 05:00

חמישי

06:40 - 05:00

שישי

06:30 - 05:50

שבת

לא פעיל

דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/חשמונאים
חשמונאים/שבי ציון
חשמונאים/חגי
יחזקאל/מלאכי
Malachi

מלאכי/גאולה
Geula

אורנים/אדנים
מרכז קליטה/דרך למרחב
דרך למרחב/חבקוק
תחייה/תקומה
HaTkuma

התחייה/הכרם
הכרם/תחייה

מידע על קו 1
כיוון :בית ספר אלונים/הבנים←יד לבנים/דרך הבנים
תחנות37 :
משך הנסיעה 32 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית ספר אלונים/הבנים ,יד
לבנים/דרך הבנים ,דרך הבנים/דרך למרחב ,דרך
למרחב/הבוטנים ,דרך למרחב/תל צבי ,דרך למרחב/שבי ציון,
דרך למרחב/חשמונאים ,חשמונאים/שבי ציון ,חשמונאים/חגי,
יחזקאל/מלאכי ,מלאכי/גאולה ,אורנים/אדנים ,מרכז
קליטה/דרך למרחב ,דרך למרחב/חבקוק ,תחייה/תקומה,
התחייה/הכרם ,הכרם/תחייה ,הכרם/ערוגות ,אתרוג/דרך
למרחב ,חשמונאים/מודיעין ,בית אל/חשמונאים ,בית אל/זמיר,
זמיר/תחייה ,נשר/דוכיפת ,נשר/אנקור ,אנקור/נחליאלי,
אנקור/חסידה ,חסידה/מצדה ,מצדה/גוש חלב ,מצדה/מכבים,
עציון/חברון ,עציון/חברון ,עציון/דרך למרחב ,דרך
למרחב/הדרים ,דרך למרחב/הבוטנים ,דרך למרחב/הבנים ,יד
לבנים/דרך הבנים

הכרם/ערוגות
אתרוג/דרך למרחב
חשמונאים/מודיעין
Hashmonaim

בית אל/חשמונאים
Beit El

בית אל/זמיר
זמיר/תחייה
Thiya

נשר/דוכיפת
Nesher

נשר/אנקור
אנקור/נחליאלי
Ankor

אנקור/חסידה
חסידה/מצדה
Hasida

מצדה/גוש חלב
מצדה/מכבים
עציון/חברון
עציון/חברון
עציון/דרך למרחב
EtsYon

דרך למרחב/הדרים
LaMerchav

דרך למרחב/הבוטנים
דרך למרחב/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים

כיוון :מתחם ביג/תדהר←מתחם ביג/תדהר
 45תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מתחם ביג/תדהר←מתחם ביג/תדהר
ראשון

20:10 - 18:10

שני

20:10 - 18:10

מתחם ביג/דרך הנדיב

שלישי

20:10 - 18:10

מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב

רביעי

20:10 - 18:10

חמישי

20:10 - 18:10

שישי

15:00 - 14:25

שבת

לא פעיל

מתחם ביג/תדהר

דרך הנדיב/דרך הים
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הבנים/דרך למרחב
דרך למרחב/הבוטנים
LaMerchav

דרך למרחב/תל צבי
LaMerchav

דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/חשמונאים
חשמונאים/שבי ציון
חשמונאים/חגי
יחזקאל/מלאכי
Malachi

מלאכי/גאולה
Geula

אורנים/אדנים
מרכז קליטה/דרך למרחב
דרך למרחב/חבקוק
תחייה/תקומה
HaTkuma

התחייה/הכרם
הכרם/תחייה
הכרם/ערוגות
אתרוג/דרך למרחב
חשמונאים/מודיעין

מידע על קו 1
כיוון :מתחם ביג/תדהר←מתחם ביג/תדהר
תחנות45 :
משך הנסיעה 38 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מתחם ביג/תדהר ,מתחם ביג/דרך
הנדיב ,מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב ,דרך הנדיב/דרך הים,
בית ספר אלונים/הבנים ,יד לבנים/דרך הבנים ,דרך
הבנים/דרך למרחב ,דרך למרחב/הבוטנים ,דרך למרחב/תל
צבי ,דרך למרחב/שבי ציון ,דרך למרחב/חשמונאים,
חשמונאים/שבי ציון ,חשמונאים/חגי ,יחזקאל/מלאכי,
מלאכי/גאולה ,אורנים/אדנים ,מרכז קליטה/דרך למרחב ,דרך
למרחב/חבקוק ,תחייה/תקומה ,התחייה/הכרם ,הכרם/תחייה,
הכרם/ערוגות ,אתרוג/דרך למרחב ,חשמונאים/מודיעין ,בית
אל/חשמונאים ,בית אל/זמיר ,זמיר/תחייה ,נשר/דוכיפת,
נשר/אנקור ,אנקור/נחליאלי ,אנקור/חסידה ,חסידה/מצדה,
מצדה/גוש חלב ,מצדה/מכבים ,עציון/חברון ,עציון/חברון,
עציון/דרך למרחב ,דרך למרחב/הדרים ,דרך
למרחב/הבוטנים ,דרך למרחב/הבנים ,יד לבנים/דרך הבנים,
דרך הנדיב/דרך הבנים ,דרך הנדיב/תבור ,מרכז רפואי
שהם/דרך הנדיב ,מתחם ביג/תדהר

Hashmonaim

בית אל/חשמונאים
Beit El

בית אל/זמיר
זמיר/תחייה
Thiya

נשר/דוכיפת
Nesher

נשר/אנקור
אנקור/נחליאלי
Ankor

אנקור/חסידה
חסידה/מצדה
Hasida

מצדה/גוש חלב
מצדה/מכבים
עציון/חברון
עציון/חברון
עציון/דרך למרחב
EtsYon

דרך למרחב/הדרים
LaMerchav

דרך למרחב/הבוטנים
דרך למרחב/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/דרך הבנים
דרך הנדיב/תבור
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
מתחם ביג/תדהר

לוחות זמנים ומפה של קו  1זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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.
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מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2018 -

בדוק את זמני ההגעה בזמן אמת

