
כיוון: בנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי

24 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו בנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי

00:25 - 15:20ראשון

07:30 - 15:20שני

07:30 - 15:20שלישי

07:30 - 15:20רביעי

07:30 - 15:20חמישי

07:30 - 11:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 32
כיוון: בנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי

תחנות: 24
משך הנסיעה: 26 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 32 (בנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי) יש 5 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי: 07:30 - 15:20 (2) מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/המרגלית: 00:05 - 23:40 (3) מסוף אגד/צביה

ויצחק ← מסוף אגד/מירסקי: 00:00 - 23:30 (4) קמפוס ספרא/מסוף הכניסה לאוניברסיטה ← מסוף אגד/המרגלית: 16:00 (5) ת. מרכזית
ירושלים/יפו ← מסוף אגד/המרגלית: 01:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 32 וכדי לדעת מתי יגיע קו 32

צפייה באתרבנייני האומה ← מסוף אגד/מירסקי 32

Shazarבנייני האומה

שערי ירושלים/ליפתא

צומת רמות/גולדה

Aliyat HaNoarיגאל אלון/שדרות גולדה מאיר

Yigal Alonיגאל אלון/דרך החורש

יגאל אלון/ש''י

Moshe Schorrצונדק/עליית הנוער

צונדק/ראובן מס

צונדק/אשכולי

צונדק/אסירי ציון

צונדק/נלסון גליק

רקאנטי/זרחי4 רקנאטי

Recanatiרקאנטי/בן זאב

רקאנטי/אידלזון

Avraham Edelzonרקאנטי/המשורר אצ''ג

שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי

מינץ/רובין

מינץ/שיף מזרח

מינץ/מירסקי

שבתאי חזקיה/קהילת אונגוואר

שבתאי חזקיה/ועד ארבע הארצות

מפה ולוחות זמנים של קו 32

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/5202647/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
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%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%90%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99-Israel-1-1-204191-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93%2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99


שבתאי חזקיה/הרא''ה

הרא''ה/ולנשטיין

מסוף אגד/מירסקי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/5202647/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99


כיוון: מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/המרגלית

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/המרגלית

00:10 - 23:40ראשון

00:05 - 23:40שני

00:05 - 23:40שלישי

00:05 - 23:40רביעי

00:05 - 23:40חמישי

00:05 - 17:00שישי

21:10 - 23:45שבת

מידע על קו 32
כיוון: מירסקי/מינץ ← מסוף אגד/המרגלית

תחנות: 65
משך הנסיעה: 77 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מירסקי/מינץ

מינץ/מירסקי

מינץ/שיף מזרח

מינץ/רובין

שדרות גולדה מאיר/המשורר אצ''ג

Avraham Edelzonרקאנטי/המשורר אצ''ג

רקנאטי/אידלזון

Recanatiרקנאטי/בן זאב

Zarhiרקנאטי/זרחי

Tsondakצונדק/נלסון גליק

Asirey Zionצונדק/אשכולי

צונדק/ראובן מס

צונדק/עליית הנוער

יגאל אלון/ש''י

Yigal Alonיגאל אלון/דרך החורש

יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר

Golda Meirצומת רמות/גולדה

מחלף גולדה מאיר/גולדה מאיר

ויצמן/גבעת שאול

Yafoת. מרכזית ירושלים/יפו

שוקניון/אגריפס

HaCarmelשוק מחנה יהודה/אגריפס

Mordechai Eliashעליאש

המלך ג'ורג'/קק''ל

Ben Maimonככר צרפת/שדרות בן מיימון

עזה/רד''ק

עזה/הרב ברלין

הרצוג/טשרניחובסקי

הרצוג/ניות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/6237045/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/6237045/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99


HaRav Herzogהרב הרצוג/שח''ל

Yaakov Patצומת פת/פת

פת/יהודה הנשיא

דב יוסף/פת

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

HaMorהמור

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

Mevo Ketziaאפרסמון/מבוא קציעה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קטורה

אריה בן אליעזר/ורדינון

אריה בן אליעזר

אריה בן אליעזר/יוסטמן

Levonaלבונה/הצוף

Ontermanאונטרמן/הגננת

Ontermanאונטרמן/הנופך

HaShayishהשיש/האחות יהודית

אחלמה/הגפן

אחלמה/לשם

לשם/צביה ויצחק

יפה רום/הציפורן

יפה רום/התאנה

יפה רום/הגומא

יפה רום/גבעת קנדה

יפה רום/האזוב

יפה רום/בושם

Yefe Romיפה רום/צביה ויצחק

צביה ויצחק/הסנונית

מעון נכים/צביה ויצחק



Tiroshצביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/המרגלית

מסוף אגד/המרגלית



כיוון: מסוף אגד/צביה ויצחק ← מסוף אגד/מירסקי

69 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו מסוף אגד/צביה ויצחק ← מסוף אגד/מירסקי

00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 16:45שישי

21:00 - 23:40שבת

מידע על קו 32
כיוון: מסוף אגד/צביה ויצחק ← מסוף אגד/מירסקי

תחנות: 69
משך הנסיעה: 73 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מסוף אגד/צביה ויצחק581 הרדוף

צביה ויצחק/המרגלית554 אודם

Zviya VeIzhakצביה ויצחק/החסידה

מעון נכים/צביה ויצחק

צביה ויצחק/הסנונית

Yefe Romיפה רום/צביה ויצחק

HaBosemיפה רום/האזוב

Givat Canadaיפה רום/גבעת קנדה

יפה רום/הגומא

יפה רום/התאנה

יפה רום/הציפורן

Leshemלשם/צביה ויצחק

אחלמה/לשם

HaShayishהשיש/האחות יהודית

השיש/יהודה אונטרמן

רוזמרין/לבונה

Levonaלבונה/הצוף

אריה בן אליעזר/יוסטמן

אריה בן אליעזר

אריה בן אליעזר/ורדינון

Mevo HaKanehאפרסמון/מבוא קטורה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קציעה

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

המור

שבתאי הנגבי/אפרסמון

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/דב יוסף

דב יוסף/שבתאי הנגבי

Ihud Hakfarדב יוסף/אל תווחיד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/5771651/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/5771651/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99


Dov Yosefדב יוסף/פת

פת/יהודה הנשיא

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

HaRav Herzogהרצוג/טשרניחובסקי

Azaעזה/הרב ברלין

HaRabad Footwayעזה/רד''ק

עזה/בלפור

המלך ג'ורג'/קק''ל

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'4 אגריפס

ככר הדוידקה/הנביאים67 הנביאים

Agripasשוק מחנה יהודה/אגריפס

HaYabokשוקניון/אגריפס

Heichal HaShofetהיכל המשפט/אבא אבן

Shazarבנייני האומה

שערי ירושלים/ליפתא

צומת רמות/גולדה

Aliyat HaNoarיגאל אלון/שדרות גולדה מאיר

Yigal Alonיגאל אלון/דרך החורש

יגאל אלון/ש''י

Moshe Schorrצונדק/עליית הנוער

צונדק/ראובן מס

צונדק/אשכולי

צונדק/אסירי ציון

צונדק/נלסון גליק

רקאנטי/זרחי4 רקנאטי

Recanatiרקאנטי/בן זאב

רקאנטי/אידלזון

Avraham Edelzonרקאנטי/המשורר אצ''ג

שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי

מינץ/רובין



מינץ/שיף מזרח

מינץ/מירסקי

שבתאי חזקיה/קהילת אונגוואר

שבתאי חזקיה/ועד ארבע הארצות

שבתאי חזקיה/הרא''ה

הרא''ה/ולנשטיין

מסוף אגד/מירסקי



כיוון: קמפוס ספרא/מסוף הכניסה
לאוניברסיטה ← מסוף אגד/המרגלית

49 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו קמפוס ספרא/מסוף הכניסה

לאוניברסיטה ← מסוף אגד/המרגלית

16:00ראשון

16:00שני

16:00שלישי

16:00רביעי

16:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 32
כיוון: קמפוס ספרא/מסוף הכניסה לאוניברסיטה ← מסוף

אגד/המרגלית
תחנות: 49

משך הנסיעה: 40 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

קמפוס ספרא/מסוף הכניסה לאוניברסיטה

Sderot Wolfsonוולפסון/קפלן

קרית הממשלה/לורך

Yitshak Rabinשדרות יצחק רבין/נתנאל לורך

בית משפט העליון/זוסמן

גן הורדים/זוסמן

Kaplanהכנסת/קפלן

מוזיאון ישראל/רופין

Haim HaZazעמק המצלבה/שד' הזז

שד' הזז/הרצוג

הרצוג/טשרניחובסקי

הרצוג/ניות

HaRav Herzogהרב הרצוג/שח''ל

Yaakov Patצומת פת/פת

פת/יהודה הנשיא

דב יוסף/פת

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

HaMorהמור

Mevo HaKinamonאפרסמון/המור

Mevo Ketziaאפרסמון/מבוא קציעה

Afarsemonאפרסמון/מבוא קטורה

אריה בן אליעזר/ורדינון

אריה בן אליעזר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/6237044/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://moovitapp.com/israel-1/lines/32/204191/6237044/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%92%D7%93~2F%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99


אריה בן אליעזר/יוסטמן

Levonaלבונה/הצוף

Ontermanאונטרמן/הגננת

Ontermanאונטרמן/הנופך

HaShayishהשיש/האחות יהודית

אחלמה/הגפן

אחלמה/לשם

Leshemלשם/הדבש

לשם/צביה ויצחק

יפה רום/הציפורן

יפה רום/התאנה

יפה רום/הגומא

יפה רום/גבעת קנדה

יפה רום/האזוב

יפה רום/בושם

Yefe Romיפה רום/צביה ויצחק

צביה ויצחק/הסנונית

מעון נכים/צביה ויצחק

Tiroshצביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/המרגלית
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