
כיוון: כפר קאסם ← מ.א. דרום השרון

17 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4א
לוח זמנים של קו כפר קאסם ← מ.א. דרום השרון

לא פעילראשון

20:20שני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

20:15שבת

מידע על קו 4א
כיוון: כפר קאסם ← מ.א. דרום השרון

תחנות: 17
משך הנסיעה: 16 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל, א
סולטאני/עבד אל כרים קאסם, בי''ס אלגזלי, א סולטאני/אל

בוראק, א סולטאני/סלאח א דין, א סולטאני/עומר בן אל
ח'טאב, עומר בן אל ח'טאב/א תוובה, עומר בן אל ח'טאב/א
רדואן, צומת חרסה, עומר בן אל ח'טאב/אל מדינה, עומר בן

אל ח'טאב/עלי בן אבו טאלב, עלי בן אבו טאלב/א סאפא, עלי
בן אבו טאלב/ח'אלד אבן אל וליד, פלפלה/עבד אל כרים

קאסם, פארק סיבל/יציאה לכביש 5, צומת קסם, ת. רכבת
ראש העין צפון

לקו 4א (כפר קאסם ← מ.א. דרום השרון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כפר קאסם ← מ.א. דרום השרון: 20:20 (2) מ.א. דרום השרון ← כפר קאסם: 20:55 - 21:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 4א וכדי לדעת מתי יגיע קו 4א

צפייה באתרכפר קאסם ← מ.א. דרום השרון 4א

עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל

א סולטאני/עבד אל כרים קאסם

בי''ס אלגזלי

א סולטאני/אל בוראק
A Sultani

א סולטאני/סלאח א דין

א סולטאני/עומר בן אל ח'טאב

עומר בן אל ח'טאב/א תוובה
Omer Aven Al Hatar

עומר בן אל ח'טאב/א רדואן

צומת חרסה

עומר בן אל ח'טאב/אל מדינה

עומר בן אל ח'טאב/עלי בן אבו טאלב

עלי בן אבו טאלב/א סאפא

עלי בן אבו טאלב/ח'אלד אבן אל וליד

פלפלה/עבד אל כרים קאסם

פארק סיבל/יציאה לכביש 5

צומת קסם

ת. רכבת ראש העין צפון

מפה ולוחות זמנים של קו 4א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4%D7%90/669475/2789202/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%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%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-Israel-1-17-669475-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F


https://moovitapp.com/israel-1/lines/4%D7%90/669475/2789202/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F


כיוון: מ.א. דרום השרון ← כפר קאסם

22 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 4א
לוח זמנים של קו מ.א. דרום השרון ← כפר קאסם

לא פעילראשון

20:55 - 21:50שני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

20:55 - 21:50שבת

מידע על קו 4א
כיוון: מ.א. דרום השרון ← כפר קאסם

תחנות: 22
משך הנסיעה: 19 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת ראש העין צפון, צומת
רכבת ראש העין צפון, מחלף קסם, מחלף ראש העין מזרח,

צומת פארק אפק, פלפלה/עבד אל כרים קאסם, עבד אל
כרים קאסם/אל ח'ליל, ככר המגדל/עלי אבו אבן טאלב, עלי בן

אבו טאלב/בדר, עלי בן אבו טאלב/א סאפא, בית ספר
אלמנאר/עלי בן אבו טאלב, עומר בן אל ח'טאב/אל מדינה,

עומר בן אל ח'טאב/אל מוהאג'ירון, קופת חולים/עומר בן אל
ח'טאב, עומר בן אל ח'טאב/ח'אלד אבן אל וליד, עומר בן אל
ח'טאב/אל אנסאר, מרכז מסחרי/סולטאני, א סולטאני/סלאח

א דין, א סולטאני/א נור, בי''ס אלגזלי, ככר מגדל/עבד אל כרים
קאסם, עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל

ת. רכבת ראש העין צפון

צומת רכבת ראש העין צפון

מחלף קסם

מחלף ראש העין מזרח

צומת פארק אפק

פלפלה/עבד אל כרים קאסם

עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל

ככר המגדל/עלי אבו אבן טאלב
Ali Ben Abu TalAb

עלי בן אבו טאלב/בדר

עלי בן אבו טאלב/א סאפא

בית ספר אלמנאר/עלי בן אבו טאלב

עומר בן אל ח'טאב/אל מדינה

עומר בן אל ח'טאב/אל מוהאג'ירון

קופת חולים/עומר בן אל ח'טאב

עומר בן אל ח'טאב/ח'אלד אבן אל וליד

עומר בן אל ח'טאב/אל אנסאר

מרכז מסחרי/סולטאני

א סולטאני/סלאח א דין

א סולטאני/א נור
A Sultani

בי''ס אלגזלי

ככר מגדל/עבד אל כרים קאסם

עבד אל כרים קאסם/אל ח'ליל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/4%D7%90/669475/2789201/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/4%D7%90/669475/2789201/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 4א 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/4%D7%90/669475/2789202/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
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