
כיוון: גן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו גן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל

05:20 - 23:59ראשון

05:20 - 23:59שני

05:20 - 23:59שלישי

05:20 - 23:59רביעי

05:20 - 23:59חמישי

05:20 - 15:20שישי

07:30 - 23:00שבת

מידע על קו 32
כיוון: גן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל

תחנות: 47
משך הנסיעה: 37 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: גן ילדים/רותם, רותם/כליל
החורש, דליה/כליל החורש, דליה/הגומא, בי''ס יודפת/דליה,
דליה/יקינטון, קופ''ח כללית/יקינטון, יקינטון/אלומה, מתנ''ס

הר יונה/יקינטון, יקינטון/ניצן, יקינטון/מורן, בית ספר
נטופה/יקינטון, מעלה יצחק/עין מאהל, מרכז מסחרי/שדרות

מעלה יצחק, אזוה''ת/מעלה יצחק, בית עלמין חדש/שער ד',
בית עלמין ישן/מעלה יצחק, אורט יגאל אלון/מעלה יצחק,

תבור/הגיא, תבור/נוף תבור, בית ספר עצמון/תבור,
עצמון/ארבל, עצמון/שומרון, קופת חולים/חרמון, מלון

פלאזה/כרמל, כרמל, כרמל/גלבוע, גלבוע/רימון, גלבוע/מעלה
עלית, בית העירייה/גלבוע, מרכז תרבות/מעלה יצחק, בית

ספר שרת/מעלה יצחק, מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק,
מעלה יצחק/הגליל, בי''ס גולן, תירוש/ברוש, תירוש/תמר,

תירוש/יזרעאל, מרכז דדו/יזרעאל, יעל/יזרעאל, יזרעאל/יעל,
איצטדיון הכדורגל, בית ספר קשת/סביון, השושנים/ציפורן,

סביון/ציפורן, דרך הציונות/החטיבות, שוק נוף הגליל

לקו 32 (גן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) גן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל: 05:20 - 23:59 (2) שוק ← גן ילדים/רותם: 05:20 - 23:59

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 32 וכדי לדעת מתי יגיע קו 32

צפייה באתרגן ילדים/רותם ← שוק נוף הגליל 32

גן ילדים/רותם
Rotem

רותם/כליל החורש

דליה/כליל החורש

דליה/הגומא

בי''ס יודפת/דליה

דליה/יקינטון

קופ''ח כללית/יקינטון

יקינטון/אלומה

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/ניצן
Agmon

יקינטון/מורן

בית ספר נטופה/יקינטון

מעלה יצחק/עין מאהל

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

אזוה''ת/מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

מפה ולוחות זמנים של קו 32

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/136750/1914292/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
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%92%D7%9F_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%A0%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-Israel-1-4-136750-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C


תבור/הגיא

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

עצמון/ארבל

עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

מלון פלאזה/כרמל

כרמל
Carmel

כרמל/גלבוע

גלבוע/רימון

גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית ספר שרת/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק
HaLulav

מעלה יצחק/הגליל

בי''ס גולן

תירוש/ברוש

תירוש/תמר

תירוש/יזרעאל

מרכז דדו/יזרעאל

יעל/יזרעאל

יזרעאל/יעל

איצטדיון הכדורגל

בית ספר קשת/סביון
Savyon

השושנים/ציפורן

סביון/ציפורן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/136750/1914292/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C


דרך הציונות/החטיבות

שוק נוף הגליל



כיוון: שוק ← גן ילדים/רותם

55 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו שוק ← גן ילדים/רותם

05:20 - 23:59ראשון

05:20 - 23:59שני

05:20 - 23:59שלישי

05:20 - 23:59רביעי

05:20 - 23:59חמישי

05:20 - 15:20שישי

08:00 - 23:15שבת

מידע על קו 32
כיוון: שוק ← גן ילדים/רותם

תחנות: 55
משך הנסיעה: 40 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שוק, שוק עירוני/דרך הציונות,
קניון לב העיר/דרך החטיבות, מרכז מסחרי/השושנים,

השושנים/ציפורן, בית ספר קשת/סביון, דרך אריאל שרון/סביון,
יזרעאל/החצב, בי''ס חב''ד, יעל/יזרעאל, המורד/יזרעאל,

חרוד/יזרעאל, מרכז דדו/יזרעאל, תירוש/חרוב, תירוש/תמר,
תירוש/ברוש, מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק, מעלה
יצחק/הגליל, שדרות מעלה יצחק/יזרעאל, מגן דוד

אדום/מעלה יצחק, קניון לב העיר/דרך החטיבות, הקניון/דרך
הציונות, קרית הממשלה/שדרות מעלה יצחק, בית

העירייה/גלבוע, גלבוע/רימון, מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע,
מרכז קליטה/כרמל, כרמל, חרמון/כרמל, קופת חולים/חרמון,

עצמון/מירון, מרכז רסקו, גולן/הגיא, גולן/הגיא, ארבל/גולן,
ארבל/יודפת, מרכז רסקו, תבור/רקפת, תבור/קישון, אורט יגאל

אלון/מעלה יצחק, בית עלמין ישן/מעלה יצחק, 'בית עלמין
חדש/שער ג, 'בית עלמין חדש/שער ד, מרכז מסחרי/שדרות

מעלה יצחק, מעלה יצחק/עין מאהל, בית ספר
נטופה/יקינטון, יקינטון/מורן א, יקינטון/ניצן, מתנ''ס הר

יונה/יקינטון, יקינטון/אלומה, קופ''ח כללית/יקינטון,
דליה/קורנית, בי''ס יודפת/דליה, דליה/הגומא, גן ילדים/רותם

שוק

שוק עירוני/דרך הציונות

קניון לב העיר/דרך החטיבות

מרכז מסחרי/השושנים

השושנים/ציפורן

בית ספר קשת/סביון

דרך אריאל שרון/סביון

יזרעאל/החצב

בי''ס חב''ד

יעל/יזרעאל
Yizrael

המורד/יזרעאל

חרוד/יזרעאל

מרכז דדו/יזרעאל
Yizrael

תירוש/חרוב

תירוש/תמר

תירוש/ברוש

מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק
HaLulav

מעלה יצחק/הגליל

שדרות מעלה יצחק/יזרעאל

מגן דוד אדום/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

קניון לב העיר/דרך החטיבות

הקניון/דרך הציונות

קרית הממשלה/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית העירייה/גלבוע

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/136750/1914293/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C


Gilboa

גלבוע/רימון
Gilboa

מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע

מרכז קליטה/כרמל

כרמל
Carmel

חרמון/כרמל

קופת חולים/חרמון

עצמון/מירון

מרכז רסקו

גולן/הגיא

גולן/הגיא

ארבל/גולן

ארבל/יודפת

מרכז רסקו

תבור/רקפת

תבור/קישון

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

'בית עלמין חדש/שער ג
Maale Yitzhak

'בית עלמין חדש/שער ד

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

מעלה יצחק/עין מאהל

בית ספר נטופה/יקינטון

יקינטון/מורן א

יקינטון/ניצן

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/אלומה

קופ''ח כללית/יקינטון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/136750/1914293/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C


דליה/קורנית

בי''ס יודפת/דליה

דליה/הגומא

גן ילדים/רותם
Rotem



לוחות זמנים ומפה של קו 32 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/136750/1914292/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
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