מפה ולוחות זמנים של קו 113

 113ירושלים ↔ מודיעין-מכבים-רעות

צפה באתר

לקו ) 113ירושלים ↔ מודיעין-מכבים-רעות( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ירושלים←מודיעין-מכבים-רעות (2) 18:30 - 08:20 :מודיעין-מכבים-רעות←ירושלים15:15 - 06:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  113וכדי לדעת מתי יגיע קו 113

כיוון :ירושלים←מודיעין-מכבים-רעות
 27תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 113
לוח זמנים של קו ירושלים←מודיעין-מכבים-רעות
ראשון

18:30 - 08:20

שני

18:30 - 08:20

קפלן/רופין

שלישי

18:30 - 08:20

הכנסת/קפלן

רביעי

18:30 - 08:20

Kaplan

חמישי

18:30 - 08:20

גן הורדים/זוסמן

שישי

לא פעיל

בית המשפט העליון/זוסמן

שבת

לא פעיל

משרד ראש הממשלה/דרך רופין

Yoel Zusman

חניון הלאום
HaNasi HaShishi

בנייני האומה/הנשיא השישי
HaNasi HaShishi

בנייני האומה
Shazar

מחלף בית חורון
מחסום מכבים
צומת מכבים רעות
שד .החשמונאים/שומרי החומות
דם המכבים/צאלון
Dam HaMaccabim

עירייה
דם המכבים/תלתן
תלתן/קיפודן
 8תלתן

מידע על קו 113
כיוון :ירושלים←מודיעין-מכבים-רעות
תחנות27 :
משך הנסיעה 41 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :משרד ראש הממשלה/דרך רופין,
קפלן/רופין ,הכנסת/קפלן ,גן הורדים/זוסמן ,בית המשפט
העליון/זוסמן ,חניון הלאום ,בנייני האומה/הנשיא השישי ,בנייני
האומה ,מחלף בית חורון ,מחסום מכבים ,צומת מכבים רעות,
שד .החשמונאים/שומרי החומות ,דם המכבים/צאלון ,עירייה,
דם המכבים/תלתן ,תלתן/קיפודן ,לבונה /פיקוס ,עמק
דותן/לבונה ,עמק החולה /עמק דותן ,קאנטרי סנטר/עמק
החולה ,עמק החולה/נהר הירדן ,עמק יזרעאל/נחל צין ,מרכז
שרבט/עמק החולה ,נחל פארן/עמק החולה ,דרך יאיר
פרג/עמק דותן ,עמק דותן/נחל געתון ,בריכה/עמק דותן

לבונה /פיקוס
עמק דותן/לבונה
עמק החולה /עמק דותן
קאנטרי סנטר/עמק החולה
עמק החולה/נהר הירדן
עמק יזרעאל/נחל צין
Emek HaHula

מרכז שרבט/עמק החולה
Emek HaHula

נחל פארן/עמק החולה
דרך יאיר פרג/עמק דותן
עמק דותן/נחל געתון
Emek Dotan

בריכה/עמק דותן

כיוון :מודיעין-מכבים-רעות←ירושלים
 26תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

עמק דותן/עמק יזרעאל
עמק דותן/נחל געתון
Emek Dotan

דרך יאיר פרג/עמק דותן

לוחות זמנים של קו 113
לוח זמנים של קו מודיעין-מכבים-רעות←ירושלים
ראשון

15:15 - 06:30

שני

15:15 - 06:30

שלישי

15:15 - 06:30

רביעי

15:15 - 06:30

חמישי

15:15 - 06:30

נחל פארן/עמק החולה

שישי

לא פעיל

מרכז שרבט/עמק החולה

שבת

לא פעיל

Emek HaHula

עמק החולה/עמק יזרעאל
עמק החולה /עמק יזרעאל
עמק החולה /נחל עיון
ערער/עמק דותן
עמק איילון/תלתן
תלתן/לוע הארי
Tiltan

עירייה
דם המכבים/שד .החשמונאים
צומת מודיעין-מזרח
צומת מכבים רעות
מחסום מכבים
מחלף בית חורון
ת .מרכזית י-ם/יפו
בנייני האומה/הנשיא השישי
HaUma

בית משפט העליון/זוסמן
גן הורדים/זוסמן
הכנסת/קפלן
Kaplan

רופין/קפלן
וולפסון/קפלן

מידע על קו 113
כיוון :מודיעין-מכבים-רעות←ירושלים
תחנות26 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :עמק דותן/עמק יזרעאל ,עמק
דותן/נחל געתון ,דרך יאיר פרג/עמק דותן ,נחל פארן/עמק
החולה ,מרכז שרבט/עמק החולה ,עמק החולה/עמק יזרעאל,
עמק החולה /עמק יזרעאל ,עמק החולה /נחל עיון,
ערער/עמק דותן ,עמק איילון/תלתן ,תלתן/לוע הארי ,עירייה,
דם המכבים/שד .החשמונאים ,צומת מודיעין-מזרח ,צומת
מכבים רעות ,מחסום מכבים ,מחלף בית חורון ,ת .מרכזית
י-ם/יפו ,בנייני האומה/הנשיא השישי ,בית משפט
העליון/זוסמן ,גן הורדים/זוסמן ,הכנסת/קפלן ,רופין/קפלן,
וולפסון/קפלן ,קרית הממשלה/לורך ,ביטוח לאומי

Sderot Wolfson

קרית הממשלה/לורך
ביטוח לאומי

לוחות זמנים ומפה של קו  113זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
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