
כיוון: בית שמש ← תל אביב-יפו

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 411
לוח זמנים של קו בית שמש ← תל אביב-יפו

05:45 - 15:00ראשון

20:45 - 23:10שני

05:30 - 23:10שלישי

05:30 - 23:10רביעי

05:30 - 23:10חמישי

05:45 - 15:00שישי

20:45 - 23:10שבת

מידע על קו 411
כיוון: בית שמש ← תל אביב-יפו

תחנות: 56
משך הנסיעה: 104 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל, בן
זאב / מנדלר, בן זאב/רש''י, רש''י / בן זאב, רש'י/ חזון איש,

רש''י /שבטי ישראל, רש''י/בן אליעזר, הרקפת/הארזים,
הרקפת א, קופת חולים מאוחדת א'/הרקפת, קופת חולים

מאוחדת ב'/הרקפת, הרקפת ב, הדקל /בן אליעזר, הדקל /
רשי, הדקל / בן זאב, שדרות בן גוריון/הגפן, השבעה/ביאליק,

כיכר נוימן, מועצה דתית, הרצל / בן צבי, שוקניון,
רמב''ם/הרצל, רמב''ם/ז'בוטינסקי, רמב''ם/ארלוזורוב,

העלייה/רמב''ם, העלייה/יגאל אלון, שד.יגאל אלון/החרש,
מסעף צרעה, כביש 38/כביש 3855, צומת הרטוב, צומת

שמשון, מסעף תעוז/תרום למערב, מסעף כפר אוריה למערב,
מסעף הראל/למערב, מסעף צלפון/למערב, צומת נחשון,
מסעף כרמי יוסף, צומת פדיה, מסעף פתחיה, מסעף בית

עוזיאל, מחלף נשרים, צומת מפעל נשר צפון, צומת גזר, ת.
מרכזית רמלה, שדרות הרצל/אנגל, צומת ניר צבי, שוק

סיטונאי, המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין, צומת חב''ד, צומת
בית דגן, דרך השבעה/קפלן, דרך השבעה/המלאכה, בית ספר

מקווה ישראל/כביש 44, צומת חולון/דרך השיריון, דרך חיל
השריון/דרך קיבוץ גלויות, ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

לקו 411 (בית שמש ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית שמש ← תל אביב-יפו: 05:30 - 23:10 (2) תל אביב-יפו ← בית שמש: 06:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 411 וכדי לדעת מתי יגיע קו 411

צפייה באתרבית שמש ← תל אביב-יפו 411

שד.יהודה בן זאב/דוד רזיאל

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

בן זאב/רש''י

רש''י / בן זאב

רש'י/ חזון איש

רש''י /שבטי ישראל
Rashi

רש''י/בן אליעזר
Rashi

הרקפת/הארזים

הרקפת א

קופת חולים מאוחדת א'/הרקפת

קופת חולים מאוחדת ב'/הרקפת
HaNarkis

הרקפת ב

הדקל /בן אליעזר
HaDekel Avenue

הדקל / רשי
HaDekel Avenue

הדקל / בן זאב

שדרות בן גוריון/הגפן

השבעה/ביאליק

מפה ולוחות זמנים של קו 411

https://moovitapp.com/israel-1/lines/411/668337/2780806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-11-668337-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


HaShiva

כיכר נוימן
HaShiva

מועצה דתית

הרצל / בן צבי

שוקניון

רמב''ם/הרצל
Shvil HaLamed Hey

רמב''ם/ז'בוטינסקי
Rambam

רמב''ם/ארלוזורוב

העלייה/רמב''ם

העלייה/יגאל אלון

שד.יגאל אלון/החרש
כיכר האליפסה

מסעף צרעה

כביש 38/כביש 3855

צומת הרטוב

צומת שמשון

מסעף תעוז/תרום למערב

מסעף כפר אוריה למערב

מסעף הראל/למערב

מסעף צלפון/למערב

צומת נחשון

מסעף כרמי יוסף

צומת פדיה

מסעף פתחיה

מסעף בית עוזיאל

מחלף נשרים

צומת מפעל נשר צפון
HaHashmonaim

צומת גזר

ת. מרכזית רמלה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/411/668337/2780806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


שדרות הרצל/אנגל
Ussishkin

צומת ניר צבי

שוק סיטונאי

המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

צומת חב''ד

צומת בית דגן

דרך השבעה/קפלן

דרך השבעה/המלאכה
Spinoza

בית ספר מקווה ישראל/כביש 44

צומת חולון/דרך השיריון
9 חיל השריון

דרך חיל השריון/דרך קיבוץ גלויות
13א לודויפול

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים
108 לוינסקי



כיוון: תל אביב-יפו ← בית שמש

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 411
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← בית שמש

06:05 - 15:45ראשון

21:10 - 23:10שני

06:00 - 23:00שלישי

06:00 - 23:00רביעי

06:00 - 23:00חמישי

06:05 - 15:45שישי

21:10 - 23:10שבת

מידע על קו 411
כיוון: תל אביב-יפו ← בית שמש

תחנות: 56
משך הנסיעה: 72 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת.מרכזית תל אביב קומה
6/רציפים, בית ספר הולץ/דרך חיל השריון, צומת חולון, בית
ספר מקווה ישראל/44, דרך השבעה/קפלן, צומת בית דגן,

צומת חב''ד, שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר, שוק סיטונאי,
צומת ניר צבי, ת. מרכזית רמלה/רציפים, צומת גזר, צומת

מפעל נשר דרום, מחלף נשרים, מסעף בית עוזיאל, מסעף
פתחיה, צומת פתחיה, מסעף כרמי יוסף, צומת נחשון, מסעף
צלפון/למזרח, מסעף הראל/למזרח, צומת כפר אוריה, מסעף

תרום/תעוז למזרח, צומת שמשון, צומת הרטוב, כביש
38/דולמיט, צומת בית שמש צפון, העלייה/יגאל אלון, העלייה

/ רמב''ם, רמב''ם/ארלוזורוב, רמב''ם/ז'בוטינסקי,
רמב''ם/הרצל, שוקניון, הרצל/הרב עוזיאל, בן צבי/הרצל, בן

צבי/דליה, כיכר נוימן, השבעה/הרב יוסף בוסקילה,
השבעה/בני דן, השבעה/שד. בן גוריון, שדרות בן גוריון/הגפן,

שד.בן גוריון/שד.הדקל, שד.הדקל/שביל החרובים,
שד.הדקל/הרקפת, שד. הדקל/הנורית, הרקפת / הנורית,

קופת חולים מאוחדת/הרקפת, הרקפת / הנרקיס,
הרקפת/הארזים, רש''י/דוד רזיאל, רש''י/בן אליעזר,

רש''י/שבטי ישראל, רש''י/חזון אי''ש, בן זאב/רבין, בן זאב /
מנדלר, שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים
Floor 7

בית ספר הולץ/דרך חיל השריון
HaZamir

צומת חולון

בית ספר מקווה ישראל/44

דרך השבעה/קפלן

צומת בית דגן

צומת חב''ד

שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר

שוק סיטונאי

צומת ניר צבי

ת. מרכזית רמלה/רציפים
Etsel

צומת גזר

צומת מפעל נשר דרום

מחלף נשרים

מסעף בית עוזיאל

מסעף פתחיה

צומת פתחיה

מסעף כרמי יוסף

צומת נחשון

מסעף צלפון/למזרח

מסעף הראל/למזרח

צומת כפר אוריה

מסעף תרום/תעוז למזרח

צומת שמשון

צומת הרטוב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/411/668337/2780807/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כביש 38/דולמיט

צומת בית שמש צפון

העלייה/יגאל אלון

העלייה / רמב''ם

רמב''ם/ארלוזורוב

רמב''ם/ז'בוטינסקי
Rambam

רמב''ם/הרצל

שוקניון

הרצל/הרב עוזיאל

בן צבי/הרצל

בן צבי/דליה

כיכר נוימן
Kikar Noiman

השבעה/הרב יוסף בוסקילה

השבעה/בני דן

השבעה/שד. בן גוריון
Kikar Victorya

שדרות בן גוריון/הגפן

שד.בן גוריון/שד.הדקל

שד.הדקל/שביל החרובים
HaDekel Avenue

שד.הדקל/הרקפת
HaSigalit

שד. הדקל/הנורית
HaSavyon

הרקפת / הנורית

קופת חולים מאוחדת/הרקפת

הרקפת / הנרקיס

הרקפת/הארזים

רש''י/דוד רזיאל

רש''י/בן אליעזר

רש''י/שבטי ישראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/411/668337/2780807/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


Shivtei Israel

רש''י/חזון אי''ש
Rashi

בן זאב/רבין

בן זאב / מנדלר
Yehuda Ben Zeev Avenue

שד. יהודה בן זאב/דוד רזיאל



לוחות זמנים ומפה של קו 411 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/411/668337/2780806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

