
כיוון: מסוף קדמה ← מסוף קדמה

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסוף קדמה ← מסוף קדמה

06:30 - 20:00ראשון

06:30 - 20:00שני

06:30 - 20:00שלישי

06:30 - 20:00רביעי

06:30 - 20:00חמישי

07:00 - 14:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 1
כיוון: מסוף קדמה ← מסוף קדמה

תחנות: 52
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 1 מסוף קדמה ← מסוף קדמה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף קדמה ← מסוף קדמה: 06:30 - 20:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

מפה ולוחות זמנים של קו 1

צפייה באתרמסוף קדמה ← מסוף קדמה 1

מסוף קדמה

שבי ציון/ירמיהו

שבי ציון/שאר ישוב

שבי ציון/נהרדעא

דב הוז/שמואל הנגיד

בית שמאי/מרגנית

בית שמאי/שמואל הנגיד

בית שמאי/המלכים

שבטי ישראל/בית השואבה

שבטי ישראל/סמטת ויצו

הרב קוק/הזוהר

הרב קוק/הרב ריינס

המלכים/עגנון

טרומפלדור/המלכים

משטרה/טרומפלדור

חט''ב כלמן/אוסישקין

אוסישקין/הנוטר

בי''ס אוסישקין

אז''ר/ההגנה

קופת חולים מאוחדת/סוקולוב

שד. וייצמן/זלמן שניאור

שד. וייצמן/הבנים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/79280/125459/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-79280&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94
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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-Israel-1-10-79280-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 1 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

למרחב/לוחמי הגטאות

קהילת וילנה/יחיעם

ז' חשוון/יצחק אלחנן

בוסתנאי/גונדר אברהם

שד. וייצמן/שד. הילד

שד. וייצמן/זלמן שניאור

סוקולוב/ מרכז מסחרי

סוקולוב/אז''ר

סוקולוב/יבנה

יבנה/השפלה

יבנה/פדויים

אוסישקין/געתון

אוסישקין/שד. ביאליק

בי''ס הדר/אוסישקין

אוסישקין / מרדכי

הראשונים/אוסישקין

טרומפלדור/קופח

טרומפלדור/הזית

המלכים/הרב קוק

הרב קוק/הרב ריינס

הרב קוק/סמטת לוטם

שבטי ישראל/האמנויות

בית שמאי/המלכים

שמואל הנגיד/בית שמאי

יהודה הלוי/שמואל הנגיד

בית הלל/בית שמאי

דב הוז/החלוץ

שבי ציון/נהרדעא

שבי ציון/עזרא

מסוף קדמה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/79280/125459/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-79280&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/79280/125459/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-79280&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94


ן ק pp

אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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