
מספר  חברה
 הקו

 עוצר ב אזור

 

 פתח תיקווה  1  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -פו תל אביב י בת ים

 

 בת ים  40  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  יב יפותל אב

 

 בת ים 42   דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  50  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  פתח תיקווה

 

 תל אביב יפו  68  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  קרית אונו

 

 חולון  89  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

מודיעין   101  קווים
 מכבים רעות

 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

מודיעין   103  קווים
 מכבים רעות

 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  104  קווים
 

מודיעין מכבים 
 רעות

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  105  קווים
 

מודיעין מכבים 
 רעות

 דרך בגין/נחמני 72ן דרך מנחם בגי -תל אביב יפו 

 

מודיעין   111  קווים
 מכבים רעות

 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  אביב יפו תל

 

 תל אביב יפו  112  קווים
 

מודיעין מכבים 
 רעות

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו 

 

 ראשון לציון  126  אגד
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  127  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  פתח תיקווה

 

 בת ים  141  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 קרית אונו  168  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רחובות  174  אגד
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  174  אגד
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  175  אגד
 

 חמנידרך בגין/נ 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חולון  189  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72גין דרך מנחם ב -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 בת ים  240  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -פו תל אביב י בני ברק

 

 תל אביב יפו  250  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  ראש העין

 

 חולון  289  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  350  דן
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  פתח תיקווה

 

 תל אביב יפו  375  מטרופולין
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  קרית גת

 

 תל אביב יפו  378  מטרופולין
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  אופקים

 

 לוד  460  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 לוד  462  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 לוד  464  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 לוד  474  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  504  אגד
 

 ך בגין/נחמנידר 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  רעננה

 

 אלישמע  570  אגד
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  570  אגד
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  הוד השרון

 

 פתח תיקווה  599  קווים
 

 דרך בגין/נחמני 72דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  174  אגד
 

 מנחם בגין/נחמני -תל אביב יפו  ראשון לציון

 

 בית שמש  211  סופרבוס
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

מודיעין   222  קווים
 מכבים רעות

 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 אשדוד  333  אפיקים
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו
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מספר  חברה
 הקו

 עוצר ב אזור

 

 ראשון לציון  425  אגד
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 גבעת שמואל  463  דן
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 פתח תיקווה  466  דן
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רמת גן  555  קווים
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראש העין  566  קווים
 

 הרכבת/סלומון 72הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

מודיעין   102  קווים
 מכבים רעות

 

 דרך בגין/הרכבת 05דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רמלה  174  אגד
 

 רך בגין/הרכבתד 05דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ירושלים  471  אגד
 

 דרך בגין/הרכבת 05דרך מנחם בגין  -ו תל אביב יפ תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   9  דן
 דרך -

הטייסים 
מסוף  651

 הטייסים

 

אבן  -תל אביב יפו 
עיריית  88גבירול 

 ת''א/אבן גבירול

 סינרמה/יצחק שדהיצחק שדה  -תל אביב יפו 

 

 רמת גן  29  דן
 

 סינרמה/יצחק שדהיצחק שדה  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רמת גן  39  דן
 

 סינרמה/יצחק שדהיצחק שדה  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   239  דן
מסוף  -

 רידינג

 

דרך  -תל אביב יפו 
מסוף  651הטייסים 
 הטייסים

 סינרמה/יצחק שדהיצחק שדה  -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  230  מטרופולין
 

 הרכבת/סלומון 27הרכבת  -תל אביב יפו  רעננה

 

 תל אביב יפו  231  מטרופולין
 

 הרכבת/סלומון 27הרכבת  -תל אביב יפו  כפר סבא

 

 תל אביב יפו  36  קווים
 

 סלומון/הרכבת 71סלומון  -תל אביב יפו  אור יהודה

 

 תל אביב יפו  37  קווים
 

 סלומון/הרכבת 71סלומון  -ב יפו תל אבי יהוד מונוסון

 

 תל אביב יפו  872  אגד
 

 רחוב הרכבת/מנחם בגין -אביב יפו תל  זכרון יעקוב

 

 פתח תיקווה  150  דן
 

 הרכבת/דרך בגיןהרכבת  -תל אביב יפו  ביב יפותל א

 

 ור יהודהא  236  קווים
 

 הרכבת/דרך בגיןהרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חולון  289  אגד
 

 הרכבת/דרך בגיןהרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 אשקלון  299  אגד
 

 הרכבת/דרך בגיןהרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  173  אגד
 

 ת.מ.ישנה/סלומון 75סלומון  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  501  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים -תל אביב יפו  רעננה

 

 תל אביב יפו  51  דן
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  פתח תיקווה

 

 תל אביב יפו  60  דן
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  רמת גן

 

 תל אביב יפו  160  דן
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  בני ברק

 

 גני תקווה  169  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  169  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  רמת גן

 

 תל אביב יפו  186  אפיקים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  אריאל

 

 קדומים  188  אפיקים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ברקן  286  יקיםאפ
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  286  אפיקים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  אריאל

 

 תל אביב יפו  304  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  אשקלון

 

 תל אביב יפו  345  מטרופולין
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  קרית מלאכי

 

 תל אביב יפו  386  אפיקים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -ביב יפו תל א אריאל

 

 ביב יפותל א  412  סופרבוס
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  בית שמש

 

 רמלה  454  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רמלה  458  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו
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מספר  חברה
 הקו

 עוצר ב אזור

 

 תל אביב יפו  480  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  ירושלים

 

 כפר טרומן  500  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  500  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  שוהם

 

 תל אביב יפו  501  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  רעננה

 

 הרצליה  501  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  502  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  רעננה

 

 הרצליה  502  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  521  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  הרצליה

 

 תל אביב יפו  524  גדא
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  הרצליה

 

 תל אביב יפו  525  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  הרצליה

 

 תל אביב יפו  531  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  רעננה

 

 תל אביב יפו  531  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  הרצליה

 

 תל אביב יפו  532  אגד
 

 חרוצים המסגר/יד 2המסגר  -תל אביב יפו  רמת השרון

 

 תל אביב יפו  532  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  חוף השרון

 

 פתח תיקווה  561  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -ל אביב יפו ת כפר סבא

 

 יפותל אביב   565  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  הוד השרון

 

 כפר סבא  567  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 כוכב יאיר  567  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 קלנסווה  568  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 בת שלמה  571  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  פתח תיקווה

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  600
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

נתיב 
  אקספרס

 תל אביב יפו  601
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  נתניה

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  602
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  605
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  606
 

 םהמסגר/יד חרוצי 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  607
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -יפו תל אביב  תל אביב יפו

 

 קדימה צורן  625  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 קדימה צורן  627  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 נתניה  641  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

נתיב 
  אקספרס

 נתניה  650
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חדרה  700  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חדרה  702  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חדרה  703  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חיפה  784  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

פרדס חנה   808  אגד
 כרכור

 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

פרדס חנה   819  אגד
 כרכור

 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  821  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  עפולה
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http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=627_15_-1379655091&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=641_15_-525967316&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/NateevExpress_L:he
http://www.bus.co.il/NateevExpress_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=650_31_-525967316&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=700_1_780292738&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=702_1_780292738&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=703_1_780292738&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=784_1_1585601922&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=808_1_750871325&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=819_1_750871325&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=821_1_-1599479745&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged
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http://www.bus.co.il/Kavim
http://www.bus.co.il/NateevExpress
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http://www.bus.co.il/Egged
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http://www.bus.co.il/Egged
http://www.bus.co.il/Egged


מספר  חברה
 הקו

 עוצר ב אזור

 

 תל אביב יפו  825  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  עפולה

 

 תל אביב יפו  826  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  נצרת עילית

 

 נופית  826  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 מגדל העמק  826  אגד
 

 כבת/דרך בגיןהר 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 נצרת עילית  827  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -פו תל אביב י תל אביב יפו

 

 בית שאן  832  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  ב יפותל אבי

 

 הירדן עמק  834  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  836  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  טבריה

 

 קרית שמונה  840  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  843  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  קצרין

 

 תל אביב יפו  845  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  קרית שמונה

 

 צפת  846  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 כרמיאל  848  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  852  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  פרדס חנה כרכור

 

 מבוא חמה  853  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 קשת  853  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 זכרון יעקוב  871  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  872  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  זכרון יעקוב

 

 חיפה  900  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חיפה  909  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 נהריה  909  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  910  אגד
 

 בגיןהרכבת/דרך  77הרכבת  -תל אביב יפו  חיפה

 

 תל אביב יפו  921  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  חיפה

 

 חדרה  921  אגד
 

 הרכבת/דרך בגין 77הרכבת  -תל אביב יפו  חיפה

 

 פתח תיקווה  51  דן
 

 יד חרוצים 2המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   23  דן
גבעת  -

התחמושת 
רכבת 

השלום/גבעת 
 התחמושת

 

דרך  -תל אביב יפו 
אורט הטייסים 

סינגלובסקי/דרך 
 הטייסים

 לינקולן/וילסוןלינקולן  -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  26  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  חולון

 

 ראשון לציון  71  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  75  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 חולון  76  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  83  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  ראשון לציון

 

 חולון  171  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 רחובות  222  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  222  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  271  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  חולון

 

 רחובות  274  אגד
 

 רוציםהמסגר/יד ח 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  274  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62מסגר ה -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  275  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  יוןראשון לצ

 

 בותרחו  277  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=825_1_-1599479745&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=826_1_1831327502&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=826_1_-525901824&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=826_1_-950458130&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=827_1_1831327502&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=832_1_-1433419596&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=834_1_454199231&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=836_1_-527261678&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=840_1_-8000035&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=843_1_-525033427&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=845_1_-8000035&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=846_1_1149617161&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=848_1_-771654140&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=852_1_750871325&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=853_1_-300023892&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=853_1_-997833718&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=871_1_653459917&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=872_1_653459917&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=900_1_1585601922&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=909_1_1585601922&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=909_1_-526082024&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=910_1_1585601922&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=921_1_1585601922&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=921_1_780292738&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=11&LineCode=51-_-332784&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=23_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=26_1_-527327218&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=71_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=75_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=76_1_-527327218&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=83_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=171_1_-527327218&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=222_1_1074051840&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=222_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=271_1_-527327218&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=274_1_1074051840&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=274_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=275_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=277_1_1074051840&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged
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מספר  חברה
 הקו

 עוצר ב אזור

 

 אשקלון  302  אגד
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  642  קווים
 

 המסגר/יד חרוצים 62המסגר  -תל אביב יפו  נתניה

 

 רמת גן  70  דן
 

 הרכבת/בני ברק 01הרכבת  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   416  דן
 רדינג -

 

דרך  -תל אביב יפו 
מסוף  651הטייסים 
 הטייסים

 הרכבת/בני ברק 01הרכבת  -תל אביב יפו 

 

תל אביב יפו   9  דן
 רדינג -

 

דרך  -תל אביב יפו 
 657הטייסים 

 בית מעריב 3קרליבך  -תל אביב יפו 

 

תל אביב יפו   5  דן
ת.מרכזית  -

חדשה קומה 
2 

 

 -תל אביב יפו 
 ת.רכבת מרכז

 חברת חשמל/דרך בגין 60דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו 

 

 אור יהודה  74  קווים
 

 /דרך בגיןחברת חשמל 60דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 בת ים  142  דן
 

 חברת חשמל/דרך בגין 60נחם בגין דרך מ -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 ראשון לציון  192  אגד
 

 חברת חשמל/דרך בגין 60דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  ל אביב יפות

 

 ראש העין  251  דן
 

 חברת חשמל/דרך בגין 60דרך מנחם בגין  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   4  דן
ת.מרכזית  -

חדשה קומה 
2 

 

 סלומון/השומרוןהשומרון  -תל אביב יפו  רדינג -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  31  דן
 

 סלומון/השומרוןהשומרון  -תל אביב יפו  בני ברק

 

 תל אביב יפו  131  דן
 

 סלומון/השומרוןהשומרון  -תל אביב יפו  בני ברק

 

 תל אביב יפו  100  קווים
 

מודיעין מכבים 
 רעות

 ת.מ. חדשה/לוינסקילוינסקי  -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  285  אפיקים
 

 המסגר/לה גוורדיה 7המסגר  -תל אביב יפו  אריאל

 

 תל אביב יפו  285  אפיקים
 

 המסגר/לה גוורדיה 7המסגר  -תל אביב יפו  עץ אפרים

 

 תל אביב יפו  386  אפיקים
 

 המסגר/לה גוורדיה 7המסגר  -תל אביב יפו  שומרון

 

 רעננה  147  מטרופולין
 

 הלוי/נחמני יהודה 83יהודה הלוי  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

תל אביב יפו   41  דן
מסוף  -

 וולפסון

 

 - תל אביב יפו
תחנה מרכזית תל 

 אביב

 השומרון/שד' הר ציוןהשומרון  -תל אביב יפו 

 

 תל אביב יפו  131  דן
 

 שד הר ציון 1השומרון  -תל אביב יפו  בני ברק

 

 תל אביב יפו  73  קווים
 

 שד' רוטשילד/בלפור 81שדרות רוטשילד  -תל אביב יפו  יהוד מונוסון

 

תל אביב יפו   100  דן
נמל תל  -

 אביב

 

נמל  -תל אביב יפו 
 תל אביב

 שד' רוטשילד/שיינקין 665שדרות רוטשילד  -תל אביב יפו 

 

 חולון  17  דן
 

 לוינסקי/שד' הר ציון 82לוינסקי  -תל אביב יפו  תל אביב יפו

 

 תל אביב יפו  84  אגד
 

 לוינסקי/שד' הר ציון 82לוינסקי  -תל אביב יפו  ראשון לציון

 

http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=302_1_-1526576380&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=642_15_-525967316&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=70_11_-978558975&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=416_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=11&LineCode=9-_-332967&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=5_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=74_15_272614322&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=142_11_-528046747&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=192_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=251_11_342940422&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=4_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=31_11_-1431846630&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=131_11_-1431846630&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=100_15_1362184913&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Afikim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=285_16_-1601773526&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Afikim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=285_16_2133460588&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Afikim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=386_16_84196099&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Metropoline_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=147_21_1622171706&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=41_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=11&LineCode=131-_-408453&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Kavim_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=73_15_-855648704&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=100_11_469662182&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Dan_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=17_11_-527327218&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged_L:he
http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/LinePlaces.asp?CompanyID=1010&LineCode=84_1_-196162609&Design=2007&LanguageTID=he
http://www.bus.co.il/Egged
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