
כיוון: בת ים ← ראשון לציון

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו בת ים ← ראשון לציון

05:16 - 23:35ראשון

00:10 - 23:35שני

00:10 - 23:35שלישי

00:10 - 23:35רביעי

00:10 - 23:40חמישי

00:10 - 16:00שישי

20:30 - 23:45שבת

מידע על קו 15
כיוון: בת ים ← ראשון לציון

תחנות: 44
משך הנסיעה: 56 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכז הספורט, חיל
התותחנים/אח''י הץ, זלמן שז''ר/חיל הים, זלמן שז''ר/חיל

הרגלים, כורש/ארגמן, כורש/שדרות רחבעם זאבי, בי''ס
לכבאות/שדרות רחבעם זאבי, רחבעם זאבי/שד.מרילנד,

שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר, ת. רכבת משה דיין, שדרות
משה דיין/יוסף לישנסקי, שדרות משה דיין/חיים בר לב, שדרות

משה דיין/אברהם בר, שדרות משה דיין/גדולי ישראל, שדרות
משה דיין/לוי אשכול, גולדה מאיר/הסיתוונית, גולדה מאיר/חי

כיף, גולדה מאיר/החרצית, גולדה מאיר/הסחלב, גולדה
מאיר/ישראל גלילי, רוטשילד/שפרינצק, רוטשילד/השדה,
רוטשילד/השקד, רוטשילד/ז'בוטינסקי, עין הקורא/הרצל,

רוטשילד/הרב זינגר, אחד העם/איתמר בן אב''י,
ירושלים/ביל''ו, ירושלים/הגדוד העברי, ירושלים/דוד הראובני,

ירושלים/השומר, ירושלים/החוחית, ירושלים/שדרות יעקב,
שדרות יעקב/הורד, שדרות יעקב/הכלנית, שדרות יעקב/מורדי

הגיטאות, מגדלי העיר/שדרות יעקב, שדרות יעקב/ישעיהו
הנביא, נחמיה/דבורה הנביאה, נחמיה/יחזקאל הנביא,

יחזקאל הנביא/נחמיה, יגאל אלון/מישור, יגאל אלון/שדרות
נים, ת. רכבת הראשונים

לקו 15 (בת ים ← ראשון לציון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בת ים ← ראשון לציון: 00:10 - 23:35 (2) ראשון לציון ← בת ים: 00:10 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 15 וכדי לדעת מתי יגיע קו 15

צפייה באתרבת ים ← ראשון לציון 15

מרכז הספורט

חיל התותחנים/אח''י הץ
Heil HaTothanim

זלמן שז''ר/חיל הים

זלמן שז''ר/חיל הרגלים

כורש/ארגמן
19 ארגמן

כורש/שדרות רחבעם זאבי

בי''ס לכבאות/שדרות רחבעם זאבי

רחבעם זאבי/שד.מרילנד
Mariland Avenue

שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר

ת. רכבת משה דיין

שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי

שדרות משה דיין/חיים בר לב

שדרות משה דיין/אברהם בר

שדרות משה דיין/גדולי ישראל
Moshe Dayan Avenue

שדרות משה דיין/לוי אשכול
Moshe Dayan Avenue

גולדה מאיר/הסיתוונית
10 הנרקיס

גולדה מאיר/חי כיף

מפה ולוחות זמנים של קו 15

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/778738/3497535/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%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%91%D7%AA_%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-Israel-1-1-778738-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


10 התורמוס

גולדה מאיר/החרצית
1 החרצית

גולדה מאיר/הסחלב
Golda Meir

גולדה מאיר/ישראל גלילי
Golda Meir

רוטשילד/שפרינצק
129 רוטשילד

רוטשילד/השדה
94 רוטשילד

רוטשילד/השקד
85 רוטשילד

רוטשילד/ז'בוטינסקי
58 רוטשילד

עין הקורא/הרצל
52 הרצל

רוטשילד/הרב זינגר
Rotschild

אחד העם/איתמר בן אב''י
6 אחד העם

ירושלים/ביל''ו
8 תנחום

ירושלים/הגדוד העברי

ירושלים/דוד הראובני
Yerushalaim

ירושלים/השומר

ירושלים/החוחית
Yerushalaim

ירושלים/שדרות יעקב
Yerushalaim

שדרות יעקב/הורד

שדרות יעקב/הכלנית

שדרות יעקב/מורדי הגיטאות

מגדלי העיר/שדרות יעקב
Mordey HaGetaot

שדרות יעקב/ישעיהו הנביא

נחמיה/דבורה הנביאה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/778738/3497535/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


נחמיה/יחזקאל הנביא

יחזקאל הנביא/נחמיה
Yehezkel HaNavi

יגאל אלון/מישור

יגאל אלון/שדרות נים

ת. רכבת הראשונים



כיוון: ראשון לציון ← בת ים

43 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← בת ים

05:16 - 23:30ראשון

00:10 - 23:30שני

00:10 - 23:30שלישי

00:10 - 23:30רביעי

00:10 - 23:40חמישי

00:10 - 16:15שישי

20:15 - 22:30שבת

מידע על קו 15
כיוון: ראשון לציון ← בת ים

תחנות: 43
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת הראשונים, יגאל
אלון/רבי יהודה הנשיא, יחזקאל הנביא/צפניה הנביא,

נחמיה/גדעון, נחמיה/שדרות יעקב, שדרות יעקב/נחמיה,
שדרות יעקב/יוסף הנשיא, שדרות יעקב/הרקפת, שדרות

יעקב/החצב, שדרות יעקב/האשל, ירושלים/נוה זאב,
ירושלים/האחד עשר, ירושלים/דוד הראובני, ירושלים/בלפור,

ירושלים/שרה ואליהו, אחד העם/הרב שלום סיבהי,
רוטשילד/וייצברד, הרצל/רוטשילד, רוטשילד/ז'בוטינסקי,

רוטשילד/התקווה, רוטשילד/גורדון, רוטשילד/דב הוז,
רוטשילד/שדרות בן גוריון, ת. מרכזית ראשל''צ, גולדה

מאיר/ישראל גלילי, גולדה מאיר/ההרדוף, חי כיף/גולדה מאיר,
גולדה מאיר/הסיתוונית, שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן,
שדרות משה דיין/הנחשול, שדרות משה דיין/אבני החושן,

שדרות משה דיין/אברהם בר, שדרות משה דיין/בסקינד, ת.
רכבת משה דיין, שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר, בית ספר

לכבאות/שדרות רחבעם זאבי, כורש/זלמן שז''ר, כורש/ארגמן,
זלמן שז''ר/חיל הנדסה, זלמן שז''ר/חיל התותחנים, חיל
התותחנים/חיל השריון, חיל התותחנים, מרכז הספורט

ת. רכבת הראשונים

יגאל אלון/רבי יהודה הנשיא

יחזקאל הנביא/צפניה הנביא
Yehezkel HaNavi

נחמיה/גדעון

נחמיה/שדרות יעקב

שדרות יעקב/נחמיה

שדרות יעקב/יוסף הנשיא

שדרות יעקב/הרקפת

שדרות יעקב/החצב

שדרות יעקב/האשל

ירושלים/נוה זאב
Yerushalaim

ירושלים/האחד עשר
Yerushalaim

ירושלים/דוד הראובני

ירושלים/בלפור

ירושלים/שרה ואליהו

אחד העם/הרב שלום סיבהי
14 אחד העם

רוטשילד/וייצברד
6 רוטשילד

הרצל/רוטשילד
79 הרצל

רוטשילד/ז'בוטינסקי
58 רוטשילד

רוטשילד/התקווה
1 השיקמה

רוטשילד/גורדון
87 רוטשילד

רוטשילד/דב הוז
100 רוטשילד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/778738/3494348/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


רוטשילד/שדרות בן גוריון
124 רוטשילד

ת. מרכזית ראשל''צ

גולדה מאיר/ישראל גלילי
HaNofar

גולדה מאיר/ההרדוף

חי כיף/גולדה מאיר
11 גולדה מאיר

גולדה מאיר/הסיתוונית
Golda Meir

שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן

שדרות משה דיין/הנחשול
Mivtsa Horev

שדרות משה דיין/אבני החושן

שדרות משה דיין/אברהם בר

שדרות משה דיין/בסקינד

ת. רכבת משה דיין

שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר

בית ספר לכבאות/שדרות רחבעם זאבי

כורש/זלמן שז''ר
13 זלמן שזר

כורש/ארגמן
19 ארגמן

זלמן שז''ר/חיל הנדסה

זלמן שז''ר/חיל התותחנים
Hemed

חיל התותחנים/חיל השריון

חיל התותחנים

מרכז הספורט

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/778738/3494348/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 15 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
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