
כיוון: מסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית
אריה/חנה וסע

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 53
לוח זמנים של קו מסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית

אריה/חנה וסע

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 53
כיוון: מסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית אריה/חנה וסע

תחנות: 37
משך הנסיעה: 35 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף משה ארנס/רציפים, בר
כוכבא/תל חי, בר כוכבא/ליברכט, חיים עוזר/נורדאו,

ההסתדרות/איכילוב, רוטשילד / פרנקפורטר, רוטשילד/חיים
כהן, רוטשילד/יהוד, רוטשילד/פיארברג, העצמאות/משעול
ד''ר נפתלי קבנצל, העצמאות/מרכז פיס, העצמאות/דיקר,
כיכר קובלנץ/העצמאות, העצמאות/ויצמן, העצמאות/קניון
גנים, העצמאות/כיכר קפלנסקי, כיכר יפה נוף, דרך יצחק

רבין/העצמאות, דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן, אבי אורן/דרך
יצחק רבין, אבי אורן/קפלן, קפלן/דגל ראובן, חווה

חקלאית/קפלן, קפלן/ארלוזורוב, בי''ח שניידר/קפלן, פארק
פ''ת/הרב משה מלכה, גרינשפן/דנקנר, גרינשפן/לודייב, קניון
אם מושבות, משה פלד/משה סנה, גל עד/משה סנה, אליהו

בן חור/אלוף רחבעם זאבי, רחובות / גדרה, נס ציונה/ראש
פינה, מטולה/חדרה, דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר,

רכבת קריית אריה/חנה וסע

לקו 53 מסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית אריה/חנה וסע יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית אריה/חנה וסע: 00:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 53 וכדי לדעת מתי יגיע קו 53

צפייה באתרמסוף משה ארנס/רציפים ← רכבת קריית אריה/חנה וסע 53

מסוף משה ארנס/רציפים

בר כוכבא/תל חי
40 בר כוכבא

בר כוכבא/ליברכט

חיים עוזר/נורדאו
Haim Ozer

ההסתדרות/איכילוב
14 ההסתדרות

רוטשילד / פרנקפורטר
Rotschild

רוטשילד/חיים כהן

רוטשילד/יהוד

רוטשילד/פיארברג

העצמאות/משעול ד''ר נפתלי קבנצל

העצמאות/מרכז פיס
HaAtzmaut

העצמאות/דיקר

כיכר קובלנץ/העצמאות
HaAtzmaut

העצמאות/ויצמן

העצמאות/קניון גנים

העצמאות/כיכר קפלנסקי

מפה ולוחות זמנים של קו 53

https://moovitapp.com/israel-1/lines/53/481673/4721519/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1~2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2
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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%A2-Israel-1-17-481673-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


כיכר יפה נוף
HaAtzmaut

דרך יצחק רבין/העצמאות

דרך יצחק רבין/חייקה גרוסמן

אבי אורן/דרך יצחק רבין
Shlomo Shidrovetski

אבי אורן/קפלן
Avi Oren

קפלן/דגל ראובן
Kaplan

חווה חקלאית/קפלן
HaShoshanim

קפלן/ארלוזורוב

בי''ח שניידר/קפלן

פארק פ''ת/הרב משה מלכה

גרינשפן/דנקנר

גרינשפן/לודייב
Greenshpan

קניון אם מושבות
Rishon Lezion

משה פלד/משה סנה
משה פלד

גל עד/משה סנה
19 יעל רום

אליהו בן חור/אלוף רחבעם זאבי
Eliyahu Ben Hur

רחובות / גדרה
Rehovot

נס ציונה/ראש פינה
Nes Ziona

מטולה/חדרה
Metula

דרך שלמה שמלצר/דרך זבולון המר

רכבת קריית אריה/חנה וסע

https://moovitapp.com/israel-1/lines/53/481673/4721519/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1~2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%A2


לוחות זמנים ומפה של קו 53 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
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