
כיוון: ירושלים ← ראשון לציון

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 432
לוח זמנים של קו ירושלים ← ראשון לציון

00:00 - 23:30ראשון

21:30 - 23:30שני

21:30 - 23:30שלישי

21:30 - 23:30רביעי

21:30 - 23:30חמישי

לא פעילשישי

22:30 - 23:40שבת

מידע על קו 432
כיוון: ירושלים ← ראשון לציון

תחנות: 47
משך הנסיעה: 101 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 432 (ירושלים ← ראשון לציון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← ראשון לציון: 21:30 - 23:30 (2) ראשון לציון ← ירושלים: 21:10 - 22:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 432 וכדי לדעת מתי יגיע קו 432

צפייה באתרירושלים ← ראשון לציון 432

HaZviת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים

בן גוריון/שערי ירושלים

מחלף חמד

מחלף שורש

מחלף לטרון

צומת חטיבה שבע

מג''ב משמר אילון

כיכר התאנה/424

צומת משמר איילון

צומת גזר

צומת כפר שמואל

צומת בית חשמונאי

צומת מושב עזריה

יד רמב''ם

מחלף נשרים

מחנה פיקוד העורף

Tchernichovskyת. מרכזית רמלה/הורדה

Etselת. מרכזית רמלה/רציפים

צומת רחובות מזרח

צומת נען

צומת בילו

מסעף כפר/בילו

מפה ולוחות זמנים של קו 432

https://moovitapp.com/israel-1/lines/432/204441/612902/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-Israel-1-1-204441-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


הרצל/יעקב פינשטיין

הרצל/צומת אושיות

הרצל/רבי עקיבא

הרצל/בר כוכבא

הרצל/עזרא99 הרצל

עזרא/מקס נורדאו

Haim Sireniסירני/ההגנה

סירני/גורודסקי

גורודיסקי/מנוחה ונחלה

יעקב/מקס נורדאו

הרצל/וייצמן173 הרצל

משטרה/הרצל

מכון ויצמן

הפקולטה לחקלאות

וייצמן/נורדאו

וייצמן/הבנים

ת. רכבת ראשונים

הרצל/אבי האסירים

הרצל/אהרון קרון97 הרצל

עין הקורא/הרצל52 הרצל

רוטשילד/התקווה1 השיקמה

רוטשילד/גורדון87 רוטשילד

רוטשילד/דב הוז100 רוטשילד

רוטשילד/בן גוריון124 רוטשילד

ת. מרכזית ראשל''צ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/432/204441/612902/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


כיוון: ראשון לציון ← ירושלים

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 432
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← ירושלים

21:10 - 22:10ראשון

21:10 - 22:10שני

21:10 - 22:10שלישי

21:10 - 22:10רביעי

21:10 - 22:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 432
כיוון: ראשון לציון ← ירושלים

תחנות: 32
משך הנסיעה: 106 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת. מרכזית ראשל''צ/רציפים

הרצל/עין הקורא52 הרצל

הרצל/ינובסקי3 זאב ז'בוטינסקי

הרצל/שדרות תש''ח

ת. רכבת ראשונים

ויצמן/קניותר

ויצמן/תחנה מרכזית

Herzlהפקולטה לחקלאות

ת. מרכזית רחובות/רציפים

הרצל/שדרות יעקבי

צומת ביל''ו

מחנה בילו

צומת נען

צומת רחובות מזרח

Tchernichovskyת. מרכזית רמלה/הורדה

Etselת. מרכזית רמלה/רציפים

מחלף נשרים

צומת יד רמב''ם

צומת עזריה

בית חשמונאי

צומת כפר שמואל

צומת גזר

צומת משמר איילון/צפון

צומת בן נון

מג''ב משמר אילון

צומת מיני ישראל

צומת חטיבה שבע/לטרון

מחלף שורש

מחלף חמד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/432/204441/612903/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/432/204441/612903/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


מחלף הראל

ויצמן/גבעת שאול

Yafoת. מרכזית ירושלים/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 432 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/432/204441/612902/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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&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
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&lang=he

