
כיוון: ירושלים ← מודיעין עילית

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 337
לוח זמנים של קו ירושלים ← מודיעין עילית

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:35שבת

מידע על קו 337
כיוון: ירושלים ← מודיעין עילית

תחנות: 37
משך הנסיעה: 49 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 337 (ירושלים ← מודיעין עילית) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← מודיעין עילית: 21:35(2) מודיעין עילית ← ירושלים: 13:55

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 337 וכדי לדעת מתי יגיע קו 337

מפה ולוחות זמנים של קו 337

צפייה באתרירושלים ← מודיעין עילית 337

אגרות משה/חזון איש

אגרות משה/כהנמן

אגרות משה/הרב עוזי קלכהיים

מאיר חדש/אגרות משה

מאיר חדש/חזון איש

ברכת אברהם

קהילות יעקב

דרוק/קהילות יעקב

דרוק/פתאל

רבי שלמה זלמן דרוק/הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/רבי שלמה זלמן דרוק

הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/חזון איש

חזון אי''ש/הרב בצלאל זולטי

חזון איש/האדמור מלובאויטש

האדמור מלובאויטש/חזון איש

האדמור מלובאויטש/לפיאן

האדמור מלובאויטש/דרוק

שדרות בית הלל/כניסה לעיר

מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל

שד. יחזקאל/רב ושמואל

שד. יחזקאל/רב ושמואל
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כיוון: מודיעין עילית ← ירושלים

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 337
לוח זמנים של קו מודיעין עילית ← ירושלים

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

13:55שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 337
כיוון: מודיעין עילית ← ירושלים

תחנות: 37
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

יהודה הנשיא/יחזקאל

תיבות דואר/יהודה הנשיא

יהודה הנשיא ה

יהודה הנשיא / רשב''י

שדרות אביי ורבא /יהודה הנשיא

בי''ס מאה שערים

ישיבת מיר/רבי עקיבא

רבי עקיבא ב

רבי עקיבא ג

רבי עקיבא ד

מרכז מסחרי/רשב''י

רשב''י / טרפון

רשב''י ו

רשב''י / יהודה הנשיא

שדרות אביי ורבא/רבי טרפון

חניון תח''צ/שדרות בית הלל

בי''ס ויז'ניץ/שדרות אביי ורבא

רשב''י א

רשב''י ב

רשב''י ג

רשב''י ד

קופת חולים/רבי עקיבא

תיבות דואר/רבי עקיבא

ישיבת מיר/רבי עקיבא

רבי עקיבא/יהודה הנשיא

שדרות אביי ורבא /רבי עקיבא

יהודה הנשיא א

ישיבת נזר/רבי יהודה הנשיא

יהודה הנשיא ג
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לוחות זמנים ומפה של קו 337 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

יהודה הנשיא ד

שד. יחזקאל/רב ושמואל

מכבי אש/שדרות יחזקאל

שדרות בית הלל/ יציאה מהעיר

צומת חשמונאים דרום

האדמור מלובאויטש/דרוק

האדמור מלובאויטש/לפיאן

האדמור מלובאויטש/חזון איש

חזון איש/האדמור מלובאויטש

חזון אי''ש/הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/חזון אי''ש

הרב בצלאל זולטי

הרב בצלאל זולטי/רבי שלמה זלמן דרוק

רבי שלמה זלמן דרוק/הרב בצלאל זולטי

דרוק

דרוק/קהילות יעקב

קהילות יעקב

ברכת אברהם

מאיר חדש/חזון איש

מאיר חדש/אגרות משה

אגרות משה/הרב עוזי קלכהיים

אגרות משה/כהנמן

אגרות משה/חזון אי''ש

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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