
כיוון: ירושלים ← כפר חב"ד

28 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 357
לוח זמנים של קו ירושלים ← כפר חב"ד

09:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

18:00 - 22:00חמישי

15:00שישי

23:15שבת

מידע על קו 357
כיוון: ירושלים ← כפר חב"ד

תחנות: 28
משך הנסיעה: 74 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שרי ישראל/חשמונאים, ברנדייס,
ירמיהו/מנחת יצחק, ירמיהו/צפניה, בר אילן/רבנו גרשום,

גולדה/גבעת משה, ישיבת חורב/שדרות גולדה מאיר,
גולדה/שלמה הלוי, ביאליק/חניתה, יהודה שטיין/הלוחם,

גולדה מאיר/משה שרת, כביש 200/משה דיין, ישיבת נווה
ארץ/ז'בוטינסקי, ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי, ת''ת שבט הלוי/שא
נס, מרכז מסחרי/קרן היסוד, צומת ניר צבי, צומת חב''ד, מעון

עולים, בריכת שחיה, אדמו''ר הריי''צ/הרבי מליובאוויטש,
אדמו''ר הריי''צ/הרב מרדכי שמואל אשכנזי, צרכניה, ישיבת
אור שמחה, תיכון בית רבקה, אדמו''ר הרש''ב/עטרת ראש,

בית ספר לבנות בית רבקה, בית ספר לבנות בית רבקה

לקו 357 (ירושלים ← כפר חב"ד) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← כפר חב"ד: 09:00 (2) כפר חב"ד ← ירושלים: 08:00 - 17:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 357 וכדי לדעת מתי יגיע קו 357

צפייה באתרירושלים ← כפר חב"ד 357

שרי ישראל/חשמונאים
HaHashmonaim

ברנדייס
Brandeis

ירמיהו/מנחת יצחק

ירמיהו/צפניה
Yirmiyahu

בר אילן/רבנו גרשום
Rabenu Gershom

גולדה/גבעת משה
Ha'Sanhedrin

ישיבת חורב/שדרות גולדה מאיר

גולדה/שלמה הלוי

ביאליק/חניתה

יהודה שטיין/הלוחם

גולדה מאיר/משה שרת

כביש 200/משה דיין

ישיבת נווה ארץ/ז'בוטינסקי
Jabotinsky

ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי

ת''ת שבט הלוי/שא נס

מרכז מסחרי/קרן היסוד

צומת ניר צבי

מפה ולוחות זמנים של קו 357

https://moovitapp.com/israel-1/lines/357/669428/2789116/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%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%91%22%D7%93
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%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%91_%D7%93-Israel-1-13-669428-0?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%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%91%22%D7%93


צומת חב''ד

מעון עולים

בריכת שחיה

אדמו''ר הריי''צ/הרבי מליובאוויטש

אדמו''ר הריי''צ/הרב מרדכי שמואל אשכנזי

צרכניה

ישיבת אור שמחה

תיכון בית רבקה

אדמו''ר הרש''ב/עטרת ראש

בית ספר לבנות בית רבקה

בית ספר לבנות בית רבקה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/357/669428/2789116/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%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%91%22%D7%93


כיוון: כפר חב"ד ← ירושלים

25 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 357
לוח זמנים של קו כפר חב"ד ← ירושלים

08:00 - 17:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

16:00 - 20:00חמישי

13:00שישי

21:30שבת

מידע על קו 357
כיוון: כפר חב"ד ← ירושלים

תחנות: 25
משך הנסיעה: 73 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר לבנות בית רבקה,
פנימיה לבנים, צרכניה, כפר חב''ד/ג', אדמו''ר הריי''צ/הרב

מרדכי שמואל אשכנזי, כפר חב''ד א', כפר חבד/בית ספר בנים,
כפר חבד/מעון עולים, צומת חב''ד, צומת ניר צבי, מרכז

מסחרי/קרן היסוד, שא נס/ישיבת באר יעקב, שא נס מועצה
מקומית, ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי/נחום, גולדה

מאיר/משה דיין, גולדה מאיר/משה שרת, שטיין/אלעזר,
ביאליק/הרב עובדיה סומך, קרית מדע/גולדה מאיר, גולדה

מאיר/הרטום, בר אילן/שמואל הנביא, ירמיהו/עלי הכהן,
ירמיהו/מנחת יצחק, שרי ישראל/חשמונאים

בית ספר לבנות בית רבקה

פנימיה לבנים

צרכניה

כפר חב''ד/ג'

אדמו''ר הריי''צ/הרב מרדכי שמואל אשכנזי

כפר חב''ד א'

כפר חבד/בית ספר בנים

כפר חבד/מעון עולים

צומת חב''ד

צומת ניר צבי

מרכז מסחרי/קרן היסוד

שא נס/ישיבת באר יעקב

שא נס מועצה מקומית
Sa Nes

ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/נחום

גולדה מאיר/משה דיין

גולדה מאיר/משה שרת

שטיין/אלעזר

ביאליק/הרב עובדיה סומך

קרית מדע/גולדה מאיר

גולדה מאיר/הרטום

בר אילן/שמואל הנביא
Bar Ilan

ירמיהו/עלי הכהן

ירמיהו/מנחת יצחק

שרי ישראל/חשמונאים
Sarey Israel

https://moovitapp.com/israel-1/lines/357/669428/2789115/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%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://moovitapp.com/israel-1/lines/357/669428/2789115/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%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%91%22%D7%93




לוחות זמנים ומפה של קו 357 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
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