
כיוון: רמלה ← תל אביב-יפו

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 170
לוח זמנים של קו רמלה ← תל אביב-יפו

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

23:00 - 23:30חמישי

לא פעילשישי

23:00 - 23:30שבת

מידע על קו 170
כיוון: רמלה ← תל אביב-יפו

תחנות: 48
משך הנסיעה: 69 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 170 (רמלה ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רמלה ← תל אביב-יפו: 23:00 - 23:30 (2) תל אביב-יפו ← רמלה: 00:00 - 02:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 170 וכדי לדעת מתי יגיע קו 170

צפייה באתררמלה ← תל אביב-יפו 170

אהוד מנור/עוזי חיטמן

שושנה דמארי/אהוד מנור

שושנה דמארי

שושנה דמארי/עוזי חיטמן

בית עלמין חדש/דוד רזיאל

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

א.ס. לוי/ורדים

א.ס לוי/מבצע יהונתן

מבצע יהונתן/חבצלת

קרן היסוד/צה''ל

גולדה מאיר/משה שרת

כביש 200/משה דיין

ז'בוטינסקי/אבא הלל סילבר

ישיבת נווה ארץ/ז'בוטינסקי

ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/הירדן

האלונים א/הדקל

משה דיין/יצחק בן צבי

שד. משה דיין/שאול המלך

שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן

שדרות משה דיין/הנחשול

שדרות משה דיין/אבני החושן

מפה ולוחות זמנים של קו 170

https://moovitapp.com/israel-1/lines/170/742740/3245866/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%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%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-13-742740-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


שדרות משה דיין/אברהם בר

שדרות משה דיין/בסקינד

ת. רכבת משה דיין

חיל השריון/קיבוץ גלויות

ת. רכבת ההגנה/החרש

הרכבת/סלומון

חברת החשמל/דרך מנחם בגין

דרך בגין/אלנבי

אלנבי/יהודה הלוי

אלנבי/אחד העם

אלנבי/מונטיפיורי

אלנבי/מזא''ה

שוק הכרמל/ אלנבי

אלנבי/ביאליק

גאולה/הכובשים

הירקון/אלנבי

הירקון/טרומפלדור

חוף בוגרשוב/הירקון

חוף פרישמן

הירקון/עם ישראל חי

הירקון/ארלוזורוב

בן יהודה/ז'בוטינסקי

בן יהודה/שד' נורדאו

עירוני ה'/בן יהודה

דיזנגוף/בן יהודה

מסוף רדינג/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/170/742740/3245866/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: תל אביב-יפו ← רמלה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 170
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← רמלה

00:00 - 02:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:00 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 170
כיוון: תל אביב-יפו ← רמלה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 79 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מסוף רדינג/רציפים

דיזנגוף/בן יהודה

בן יהודה/ירמיהו

בן יהודה/שדרות נורדאו

בן יהודה/ז'בוטינסקי

ארלוזורוב/בן יהודה

מרינה

חוף גורדון

חוף בוגרשוב/טיילת

הירקון/יונה הנביא

אלנבי/גאולה

שוק הכרמל/אלנבי

אלנבי/מזא''ה

אלנבי/מונטיפיורי

אלנבי/לילינבלום

דרך מנחם בגין/הגליל

הרכבת/סלומון

הרכבת/בני ברק

ת. רכבת ההגנה/החרש

דרך חיל השריון/גולומב

בית ספר הולץ/חיל השריון

שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי

משה דיין/חיים בר לב

משה דיין/אברהם בר

משה דיין/גדולי ישראל

שדרות משה דיין/לוי אשכול

שדרות משה דיין/התקומה

שדרות משה דיין/שאול המלך

האלונים/שמואל שפירא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/170/742740/3245867/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/170/742740/3245867/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


האלונים/הדקל

ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/נחום

ז'בוטינסקי/אבא הלל סילבר

גולדה מאיר/משה דיין

גולדה מאיר/משה שרת

קרן היסוד/התשעה

קרן היסוד/יהודה שטיין

מבצע יהונתן/האלונים

א.ס לוי/טווינה

אגרותס לוי/ורדים

א.ס לוי/סעדיה מרדכי

בית עלמין חדש/דוד רזיאל

שושנה דמארי/כביש 4304

שושנה דמארי/אהוד מנור

אהוד מנור/חיטמן



לוחות זמנים ומפה של קו 170 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/170/742740/3245866/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub7=1&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-742740&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
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https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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