
כיוון: מסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 107
לוח זמנים של קו מסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו

00:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 107
כיוון: מסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו

תחנות: 47
משך הנסיעה: 52 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 107 (מסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו: 00:30(2) ת. מרכזית ירושלים/יפו ← משטרה/שמואל מאיר: 00:20 - 03:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 107 וכדי לדעת מתי יגיע קו 107

מפה ולוחות זמנים של קו 107

צפייה באתרמסוף אגד/קורן ← ת. מרכזית ירושלים/יפו 107

מסוף אגד/קורן

אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן

אליהו קורן/מן ההר

אליהו קורן/בן חמו

הבבא סאלי/הרב מן ההר

הבבא סאלי/המהר''ל מפראג

הרב כלפון משה הכהן/הרב קרשקש

הרב כלפון משה הכהן/אליהו קורן

אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן

אליהו קורן/בן חמו

בן חמו/אבן חן

יצחק נסים/בן חמו

יצחק נסים/באום

יצחק ניסים א'

יצחק ניסים/אביגור

יצחק ניסים ג'

יצחק ניסים ד'

הרב יצחק נסים/פיקרד

שמואל מאיר/יצחק נסים

ורשבסקי/אריה בינה

משטרה/שמואל מאיר

שמואל מאיר/כביש 398

https://moovitapp.com/israel-1/lines/107/204314/612661/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204314&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95
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%90%D7%92%D7%93_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-1-204314-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: ת. מרכזית ירושלים/יפו ← משטרה/שמואל מאיר

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 107
לוח זמנים של קו ת. מרכזית ירושלים/יפו ← משטרה/שמואל

מאיר

00:20 - 03:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

ברזני/רובוביץ'

ברזאני/בן יוסף

עולי הגרדום/ברזאני

עולי הגרדום/קדושי בבל

עולי הגרדום/יעקב וייס

עולי הגרדום/אבשלום חביב

עולי הגרדום/דב גרונר

רזיאל/אדם

רזיאל

רב החובל/אדם

העסקן/אדם

קרית מוריה/העסקן

טיילת ארמון הנציב/ינובסקי

אלבק/ינובסקי

אלבק/כספי

דרך חברון/נעמי

המעבדה/דרך חברון

דוד רמז/החאן

קרן היסוד/שלום עליכם

קרן היסוד/אחד העם

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

עליאש

בצלאל/טרומפלדור

ת. מרכזית ירושלים/יפו

ת. מרכזית ירושלים/יפו

בנייני האומה/הנשיא השישי

חניון הלאום/שד' הנשיא השישי

בצלאל/טרומפלדור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/107/204314/612661/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204314&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/107/204314/2409284/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204314&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95


00:30 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 107
כיוון: ת. מרכזית ירושלים/יפו ← משטרה/שמואל מאיר

תחנות: 57
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בית מזי''א/עליאש

אגריפס/כי''ח

ככר הדוידקה/הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

המלך ג'ורג'/בן יהודה

המלך ג'ורג'/קק''ל

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

החאן/דוד רמז

המעבדה/דרך חברון

ינובסקי/ביתר

העסקן/ינובסקי

קרית מוריה/העסקן

רב החובל/אדם

רזיאל/אלקחי

רזיאל

רזיאל/אדם

עולי הגרדום/דב גרונר

עולי הגרדום/אבשלום חביב

עולי הגרדום/יעקב וייס

עולי הגרדום/קדושי בבל

עולי הגרדום/ברזאני

ברזני/בן יוסף

ברזני/רובוביץ'

דרך חברון/האומן

דרך חברון/גבעת המטוס

שמואל מאיר/דרך חברון

משטרה/שמואל מאיר

שמואל מאיר/ורשבסקי

שמואל מאיר/יצחק ניסים

יצחק ניסים/פיקארד

יצחק ניסים ג'

יצחק נסים/אביגור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/107/204314/2409284/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204314&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 107 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

יצחק ניסים א'

יצחק ניסים/באום

הרב יצחק נסים/שמעון בן חמו

בן חמו/בר לביא

אליהו קורן/בן חמו

אליהו קורן/מן ההר

כלפון משה הכהן/קורן

הרב כלפון משה הכהן/הרב קרשקש

הבבא סאלי/המהר''ל מפראג

הקצין יחיאל לנגר/הרב מן ההר

הקצין יחיאל לנגר/זרח ורהפטיג

אליהו קורן/בן חמו

אליהו קורן/מן ההר

אליהו קורן/הרב כלפון משה הכהן

מרינוב/גלרנטר

מרינוב/וונגרטן

אריה בינה/יצחק רפאל

אריה בינה/מרינוב

ורשבסקי/אריה בינה

משטרה/שמואל מאיר

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/107/204314/612661/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204314&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95
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https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95
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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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2F%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

