מפה ולוחות זמנים של קו 108

108

האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר

צפייה באתר

לקו ) 108האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר( יש  2מסלולים .שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
) (1האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר (2) 03:00 - 00:20 :הארי טרומן/גולדה מאיר←האומן/ברעם00:30 :
אפליקציית  Moovitעוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו  108וכדי לדעת מתי יגיע קו 108

כיוון :האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר
 48תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו
האומן/ברעם
האומן/הסדנא
HaOman

הסדנא/פייר קניג
יד חרוצים/התנופה
 22יד חרוצים

לוחות זמנים של קו 108
לוח זמנים של קו האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר
ראשון

03:00 - 00:20

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

שישי

03:00 - 00:30

שבת

לא פעיל

יד חרוצים/פועלי צדק
Yad Harutzim

פועלי צדק
Poalei Tsedek

קניון הדר/פייר קניג
Pierre Kenig

פייר קניג/חלץ
צומת אורנים/פייר קניג
Pierre Kenig

עמק רפאים/עוזיה
עמק רפאים/הצפירה
Hananya

'עמק רפאים/לויד גורג
גן הפעמון/דרך בית לחם
קרן היסוד/שלום עליכם
Keren HaYesod

קרן היסוד/אחד העם
Keren HaYesod

המלך ג'ורג'/קק''ל

מידע על קו 108
כיוון :האומן/ברעם←הארי טרומן/גולדה מאיר
תחנות48 :
משך הנסיעה 51 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :האומן/ברעם ,האומן/הסדנא,
הסדנא/פייר קניג ,יד חרוצים/התנופה ,יד חרוצים/פועלי צדק,
פועלי צדק ,קניון הדר/פייר קניג ,פייר קניג/חלץ ,צומת
אורנים/פייר קניג ,עמק רפאים/עוזיה ,עמק רפאים/הצפירה,
'עמק רפאים/לויד גורג ,גן הפעמון/דרך בית לחם ,קרן
היסוד/שלום עליכם ,קרן היסוד/אחד העם ,המלך
ג'ורג'/קק''ל ,עליאש ,בצלאל/טרומפלדור ,חניון הלאום ,בנייני
האומה ,שערי ירושלים/ליפתא ,צומת רמות/גולדה ,יגאל
אלון/שדרות גולדה מאיר ,יגאל אלון/דרך החורש ,יגאל
אלון/ש''י ,צונדק/עליית הנוער ,צונדק/ראובן מס,
צונדק/אשכולי ,צונדק/אסירי ציון ,צונדק/נלסון גליק,
רקאנטי/זרחי ,רקאנטי/בן זאב ,רקאנטי/אידלזון,
רקאנטי/המשורר אצ''ג ,יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר,
יצחק מירסקי/אלימלך מליז'נסק ,יצחק מירסקי/בנימין מינץ,
מירסקי/מינץ ,רמות/מסוף ,רמות/סולם יעקב ,רמות/מעוז,
שיבת ציון/לואי ליפסקי ,סילבר/שיבת ציון ,סילבר/שכטמן,
סילבר/מורגנטאו ,הארי טרומן/אבא הלל סילבר ,הארי
טרומן/יעקב אלעזר ,הארי טרומן/גולדה מאיר

עליאש
Mordechai Eliash

בצלאל/טרומפלדור
HaNatziv

חניון הלאום
HaNasi HaShishi

בנייני האומה
Shazar

שערי ירושלים/ליפתא
צומת רמות/גולדה
יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר
Aliyat HaNoar

יגאל אלון/דרך החורש
Yigal Alon

יגאל אלון/ש''י
צונדק/עליית הנוער
Moshe Schorr

צונדק/ראובן מס
צונדק/אשכולי
צונדק/אסירי ציון
צונדק/נלסון גליק
רקאנטי/זרחי
 4רקנאטי

רקאנטי/בן זאב
Recanati

רקאנטי/אידלזון
רקאנטי/המשורר אצ''ג
Avraham Edelzon

יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר
יצחק מירסקי/אלימלך מליז'נסק
Yitskhak Mirski

יצחק מירסקי/בנימין מינץ
מירסקי/מינץ
רמות/מסוף
רמות/סולם יעקב
רמות/מעוז

שיבת ציון/לואי ליפסקי
סילבר/שיבת ציון
סילבר/שכטמן
סילבר/מורגנטאו
הארי טרומן/אבא הלל סילבר
הארי טרומן/יעקב אלעזר
הארי טרומן/גולדה מאיר

כיוון :הארי טרומן/גולדה מאיר←האומן/ברעם
 45תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו
הארי טרומן/גולדה מאיר
הארי טרומן/יעקב אלעזר
אבא הלל סילבר/הארי טרומן
סילבר/מורגנטאו
HaDaf HaYomi

לוחות זמנים של קו 108
לוח זמנים של קו הארי טרומן/גולדה מאיר←האומן/ברעם
ראשון

00:30

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

שישי

00:30

שבת

לא פעיל

סילבר/שכטמן
שיבת ציון/שירת הים
רמות/מעוז
רמות/סולם יעקב
מסוף אגד/מירסקי
מירסקי/מינץ
יצחק מירסקי/בנימין מינץ
יצחק מירסקי/אלימלך מליז'נסק
Yitskhak Mirski

יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר
רקאנטי/המשורר אצ''ג
Avraham Edelzon

רקנאטי/אידלזון
רקנאטי/בן זאב
Recanati

רקנאטי/זרחי
Zarhi

צונדק/נלסון גליק
Tsondak

צונדק/אשכולי
Asirey Zion

צונדק/ראובן מס
צונדק/עליית הנוער
יגאל אלון/ש''י
יגאל אלון/דרך החורש

מידע על קו 108
כיוון :הארי טרומן/גולדה מאיר←האומן/ברעם
תחנות45 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :הארי טרומן/גולדה מאיר ,הארי
טרומן/יעקב אלעזר ,אבא הלל סילבר/הארי טרומן,
סילבר/מורגנטאו ,סילבר/שכטמן ,שיבת ציון/שירת הים,
רמות/מעוז ,רמות/סולם יעקב ,מסוף אגד/מירסקי,
מירסקי/מינץ ,יצחק מירסקי/בנימין מינץ ,יצחק מירסקי/אלימלך
מליז'נסק ,יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר ,רקאנטי/המשורר
אצ''ג ,רקנאטי/אידלזון ,רקנאטי/בן זאב ,רקנאטי/זרחי,
צונדק/נלסון גליק ,צונדק/אשכולי ,צונדק/ראובן מס,
צונדק/עליית הנוער ,יגאל אלון/ש''י ,יגאל אלון/דרך החורש,
יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר ,צומת רמות/גולדה ,ויצמן/גבעת
שאול ,בנייני האומה/שז''ר ,שוקניון/אגריפס ,שוק מחנה
יהודה/אגריפס ,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 ,גן הפעמון/דרך
בית לחם' ,עמק רפאים/לויד גורג ,עמק רפאים/הצפירה ,עמק
רפאים/עוזיה ,צומת אורנים/פייר קניג ,פייר קניג/חלץ ,קניון
הדר/פייר קניג ,הסדנא/פייר קניג ,האומן/הסדנא,
האומן/ברעם

Yigal Alon

יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר
צומת רמות/גולדה
Golda Meir

ויצמן/גבעת שאול
בנייני האומה/שז''ר
Shazar

שוקניון/אגריפס
שוק מחנה יהודה/אגריפס
HaCarmel

ככר הדוידקה/הנביאים
 67הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס
המלך ג'ורג'/בן יהודה
המלך ג'ורג'/קק''ל
קרן היסוד/אחד העם
קרן היסוד/שלום עליכם
גן הפעמון/דרך בית לחם
Emek Refaim

'עמק רפאים/לויד גורג
עמק רפאים/הצפירה
עמק רפאים/עוזיה
צומת אורנים/פייר קניג
Pierre Kenig

פייר קניג/חלץ
קניון הדר/פייר קניג
הסדנא/פייר קניג
HaTaasiya

האומן/הסדנא
HaOman

האומן/ברעם

לוחות זמנים ומפה של קו  108זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .moovitapp.comהיעזר באפליקציית  Moovitכדי 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.
אודות Moovit

פתרונות MaaS

כל הזכויות שמורות © Moovit 2021 -

מדינות נתמכות

קהילת העורכים

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

