מפה ולוחות זמנים של קו 437

 437אשקלון ↔ ירושלים

צפה באתר

לקו ) 437אשקלון ↔ ירושלים( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אשקלון←ירושלים (2) 20:50 - 05:35 :ירושלים←אשקלון23:00 - 06:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  437וכדי לדעת מתי יגיע קו 437

כיוון :אשקלון←ירושלים
 41תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 437
לוח זמנים של קו אשקלון←ירושלים
ראשון

20:50 - 05:35

שני

20:50 - 05:35

שלישי

20:50 - 05:35

רביעי

20:50 - 05:35

חמישי

20:50 - 05:35

צומת אשקלון

שישי

15:00 - 06:30

צומת ברכיה

שבת

23:00 - 19:45

ת .מרכזית אשקלון/רציפים
 27שדרות דוד בן גוריון

בן גוריון/נאות אשקלון
שד' בן גוריון/רמז

צומת כפר סילבר
צומת ניר ישראל/ברכיה
צומת הודיה
מחנה עמנואל/נגבה
צומת משואות יצחק
צומת מרכז שפירא
צומת עין צורים
צומת שפיר/זרחיה
אביגדור/כפר ורבורג
צומת באר טוביה
מועצה דתית/שדרות רש''י
מנחם בגין/שער העיר
Menachem Begin

קסטינה
צומת ערוגות

מידע על קו 437
כיוון :אשקלון←ירושלים
תחנות41 :
משך הנסיעה 81 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית אשקלון/רציפים ,בן
גוריון/נאות אשקלון ,שד' בן גוריון/רמז ,צומת אשקלון ,צומת
ברכיה ,צומת כפר סילבר ,צומת ניר ישראל/ברכיה ,צומת
הודיה ,מחנה עמנואל/נגבה ,צומת משואות יצחק ,צומת מרכז
שפירא ,צומת עין צורים ,צומת שפיר/זרחיה ,אביגדור/כפר
ורבורג ,צומת באר טוביה ,מועצה דתית/שדרות רש''י ,מנחם
בגין/שער העיר ,קסטינה ,צומת ערוגות ,צומת אחים ,צומת
אחים ,צומת ראם מסמיה ,צומת שערי אברהם ,מסעף בני
ראם/ישיבה ,צומת רבדים ,צומת בית חלקיה ,צומת יד בנימין,
מסעף יסודות ,מחנה נחל שורק ,צומת חולדה ,צומת נחשון,
מסעף צלפון/למזרח ,מסעף הראל/למזרח ,צומת כפר אוריה,
מסעף תרום/תעוז למזרח ,גשר שמשון ,צומת אשתאול ,מחלף
שורש ,מחלף חמד ,מחלף הראל ,ת .מרכזית ירושלים קומה
/3רציפים

צומת אחים
צומת אחים
צומת ראם מסמיה
צומת שערי אברהם
מסעף בני ראם/ישיבה
צומת רבדים
צומת בית חלקיה
צומת יד בנימין
HaAvot

מסעף יסודות
מחנה נחל שורק
צומת חולדה
צומת נחשון
מסעף צלפון/למזרח
מסעף הראל/למזרח
צומת כפר אוריה
מסעף תרום/תעוז למזרח
גשר שמשון
צומת אשתאול
מחלף שורש
מחלף חמד
מחלף הראל
ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

כיוון :ירושלים←אשקלון
 65תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 437
לוח זמנים של קו ירושלים←אשקלון
ראשון

23:00 - 06:15

שני

23:00 - 06:15

שלישי

23:00 - 06:15

רביעי

23:00 - 06:15

חמישי

23:00 - 06:15

צומת אשתאול

שישי

15:20 - 06:40

צומת שמשון

שבת

23:00 - 19:45

ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

מחלף חמד
מחלף שורש

מסעף תעוז/תרום למערב
מסעף כפר אוריה למערב
מסעף הראל/למערב
מסעף צלפון/למערב
צומת נחשון
צומת חולדה/טל שחר
מחנה נחל שורק/לדרום
צומת יסודות
צומת יד בנימין
צומת בית חלקיה
צומת רבדים
צומת בני ראם/ישיבה
מסעף שער אברהם
צומת ראם מסמיה
צומת אחים
צומת ערוגות/כפר אחים
קסטינה
קניון שערי העיר/שדרות מנחם בגין
Menachem Begin

רש''י/סאן דייגו
מסעף קריית מלאכי/בן גוריון

מידע על קו 437
כיוון :ירושלים←אשקלון
תחנות65 :
משך הנסיעה 83 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ירושלים קומה
/3רציפים ,מחלף חמד ,מחלף שורש ,צומת אשתאול ,צומת
שמשון ,מסעף תעוז/תרום למערב ,מסעף כפר אוריה למערב,
מסעף הראל/למערב ,מסעף צלפון/למערב ,צומת נחשון,
צומת חולדה/טל שחר ,מחנה נחל שורק/לדרום ,צומת
יסודות ,צומת יד בנימין ,צומת בית חלקיה ,צומת רבדים ,צומת
בני ראם/ישיבה ,מסעף שער אברהם ,צומת ראם מסמיה,
צומת אחים ,צומת ערוגות/כפר אחים ,קסטינה ,קניון שערי
העיר/שדרות מנחם בגין ,רש''י/סאן דייגו ,מסעף קריית
מלאכי/בן גוריון ,צומת טוביה ,מחנה בר לב ,צומת אביגדור,
צומת שפיר/זרחיה ,צומת עין צורים ,צומת מרכז שפירא ,צומת
משואות יצחק ,מסעף מחנה עמנואל/נגבה ,מסעף מחנה
עמנואל ,צומת הודיה ,צומת ניר ישראל/ברכיה ,צומת כפר
סילבר ,צומת ברכיה ,צומת אשקלון ,כלא שקמה/צהל,
צהל/רזיאל ,העבודה/הרב קפאח ,העבודה/ככר גולומב ,דוד
רמז/הפלמ''ח ,דוד רמז/בן גוריון ,בן גוריון/נאות אשקלון ,היכל
הספורט/בן גוריון ,ת .מרכזית אשקלון ,ביאליק/עוזיאל,
ביאליק/אפרים צור ,ביאליק/יוספטל ,ביאליק/ההסתדרות,
ההסתדרות/יהודה הלוי ,מרכז לילד ולמתבגר/ההסתדרות ,בית
חולים ברזילי ,מלכי ישראל/הארז ,מלכי ישראל/שאול המלך,
מלכי ישראל/הנשיא ,דרום אפריקה/הרקפת ,דרום
אפריקה/זונאבנד ,דרום אפריקה/השקד ,דרום
אפריקה/יוהנסבורג ,דרום אפריקה/הכלנית ,דרום
אפריקה/הנרקיס ,מרכז אפרידר/ככר צפניה

צומת טוביה
מחנה בר לב
צומת אביגדור
צומת שפיר/זרחיה
צומת עין צורים
צומת מרכז שפירא
צומת משואות יצחק
מסעף מחנה עמנואל/נגבה
מסעף מחנה עמנואל
צומת הודיה
צומת ניר ישראל/ברכיה
צומת כפר סילבר
צומת ברכיה
צומת אשקלון
כלא שקמה/צהל
צהל/רזיאל
העבודה/הרב קפאח
העבודה/ככר גולומב
HaAvoda

דוד רמז/הפלמ''ח
דוד רמז/בן גוריון
David Remez

בן גוריון/נאות אשקלון
היכל הספורט/בן גוריון
ת .מרכזית אשקלון
 27שדרות דוד בן גוריון

ביאליק/עוזיאל
ביאליק/אפרים צור
ביאליק/יוספטל
ביאליק/ההסתדרות

ההסתדרות/יהודה הלוי
HaHistadrut

מרכז לילד ולמתבגר/ההסתדרות
בית חולים ברזילי
מלכי ישראל/הארז
Malchei Israel

מלכי ישראל/שאול המלך
מלכי ישראל/הנשיא
Yehoshafat

דרום אפריקה/הרקפת
Sderot Drom Africa

דרום אפריקה/זונאבנד
דרום אפריקה/השקד
דרום אפריקה/יוהנסבורג
דרום אפריקה/הכלנית
דרום אפריקה/הנרקיס
מרכז אפרידר/ככר צפניה
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