
כיוון: זילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 33
לוח זמנים של קו זילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

10:55 - 12:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 33
כיוון: זילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

תחנות: 36
משך הנסיעה: 29 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 33 (זילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים) יש 5 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) זילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים: 10:55 - 12:00(2) כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית: 21:05 - 23:50(3) כפר

שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית: 06:00 - 20:45(4) מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים: 05:45 - 23:50(5) מסוף
גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים: 21:05 - 23:05

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 33 וכדי לדעת מתי יגיע קו 33

מפה ולוחות זמנים של קו 33

צפייה באתרזילברג/קדיש לוז ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים 33

זילברג/קדיש לוז

קרית נוער/זילברג

הרב פרנק/משולם ראט

בית וגן/הרב אלפיה

הפסגה/צבי לצדיק

הפסגה/תורה ועבודה

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/שד' הרצל

שדרות הרצל/הר הרצל

יפה נוף/שדרות הרצל

פרבשטיין/איש שלום

בית הדפוס/פרבשטיין

בית השנהב/בית הדפוס

מגדל דונה/בית הדפוס

מרכז ספיר/בית הדפוס

בית הדפוס/בקי

מסוף הר נוף/בית הדפוס

רוזנטל/כנפי נשרים

רוזנטל

רוזנטל/שאולזון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/612379/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
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%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9_%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%A3_%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99_%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-Israel-1-1-204193-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

64 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 33
לוח זמנים של קו כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

21:05 - 23:50ראשון

21:05 - 23:50שני

21:05 - 23:50שלישי

21:05 - 23:50רביעי

21:05 - 23:50חמישי

לא פעילשישי

21:00 - 23:50שבת

מידע על קו 33
כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

תחנות: 64
משך הנסיעה: 61 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הרב אברהם דוד רוזנטל

חי טייב/רוזנטל

חי טייב/ברנד

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/שאולזון

שאולזון/זרח ברנט

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

קצנלבוגן/הקבלן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

קצנלבוגן א'

קצנלבוגן/הפלאה

כפר שאול/קצנלבוגן

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

כפר שאול/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הפלאה

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הקבלן

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/רוז'ין

שאולזון/זרח ברנט

חי טייב/שאולזון

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/ברנד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/612379/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/5769556/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


חי טייב/רוזנטל

הרב אברהם דוד רוזנטל

רוזנטל/שאולזון

רוזנטל

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

בית הדפוס/בקי

מרכז ספיר/בית הדפוס

מגדל דונה/בית הדפוס

בית השנהב/בית הדפוס

פרבשטיין/בית הדפוס

איש שלום/פרבשטיין

יפה נוף/הארזים

תחנת רקל''ה יפה נוף

שדרות הרצל/הר הרצל

הפסגה/שד' הרצל

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/תורה ועבודה

הרב פרנק/הפסגה

קרית נוער/הרב פרנק

קרית נוער/זילברג

זילברג/קדיש לוז

משה שרת/קדיש לוז

משה שרת/פנחס רוזן

משה שרת/גולומב

קוליץ/גולומב

קוליץ/שולוב

בית הלוחם/אהרון שולוב

גן טכנולוגי/א''ס הפועל

קניון מלחה/א''ס מכבי

מסוף אגד/בנבנישתי

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/5769556/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 33
לוח זמנים של קו כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

06:00 - 20:45ראשון

06:00 - 20:45שני

06:00 - 20:45שלישי

06:00 - 20:45רביעי

06:00 - 20:45חמישי

06:00 - 17:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 33
כיוון: כפר שאול/קצנלבוגן ← מסוף גילה/המרגלית

תחנות: 59
משך הנסיעה: 58 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

המור

הרוזמרין/לבונה

הגננת/דב יוסף

צביה ויצחק/יפה רום

צביה ויצחק/הסנונית

מעון נכים/צביה ויצחק

צביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/המרגלית

מסוף גילה/המרגלית

המחנכת/המרגלית

המחנכת/ברוכי

המחנכת/דלה פרגולה

המחנכת/האודם

המרגלית/המחנכת

מסוף גילה/המרגלית

כפר שאול/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הפלאה

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

קצנלבוגן/הקבלן

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/רוז'ין

שאולזון/זרח ברנט

חי טייב/שאולזון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/6237046/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


חי טייב/אבן דנן

חי טייב/ברנד

חי טייב/רוזנטל

הרב אברהם דוד רוזנטל

רוזנטל/שאולזון

רוזנטל

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

בית הדפוס/בקי

מרכז ספיר/בית הדפוס

מגדל דונה/בית הדפוס

בית השנהב/בית הדפוס

פרבשטיין/בית הדפוס

איש שלום/פרבשטיין

יפה נוף/הארזים

תחנת רקל''ה יפה נוף

שדרות הרצל/הר הרצל

הפסגה/שד' הרצל

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/תורה ועבודה

הרב פרנק/הפסגה

קרית נוער/הרב פרנק

קרית נוער/זילברג

זילברג/קדיש לוז

משה שרת/קדיש לוז

משה שרת/פנחס רוזן

משה שרת/גולומב

קוליץ/גולומב

קוליץ/שולוב

בית הלוחם/אהרון שולוב

גן החיות התנ''כי

גן טכנולוגי/א''ס הפועל

קניון מלחה/א''ס מכבי

מסוף אגד/בנבנישתי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/6237046/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

61 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 33
לוח זמנים של קו מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי

נשרים

05:45 - 23:50ראשון

05:45 - 23:50שני

05:45 - 23:50שלישי

05:45 - 23:50רביעי

05:45 - 23:50חמישי

05:45 - 17:15שישי

21:15 - 23:48שבת

מידע על קו 33
כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

תחנות: 61
משך הנסיעה: 58 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/הסיגלית

שבתאי הנגבי/דב יוסף

שבתאי הנגבי ב'

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/אפרסמון

המור

הרוזמרין/לבונה

הגננת/דב יוסף

צביה ויצחק/יפה רום

צביה ויצחק/הסנונית

מעון נכים/צביה ויצחק

צביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/המרגלית

מסוף גילה/המרגלית

מסוף גילה/המרגלית

צביה ויצחק/המרגלית

צביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/הסנונית

מרכז מסחרי/צביה ויצחק

הגננת/ברקת

הגננת/האחות יהודית

רוזמרין/לבונה

המור

שבתאי הנגבי/אפרסמון

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/דב יוסף

דב יוסף/שבתאי הנגבי

דב יוסף/אל תווחיד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/33/204193/5770709/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204193&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92%2F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%2F%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D


דרך דוד בנבנישתי

קניון מלחה/א''ס מכבי

גן טכנולוגי/א''''ס הפועל

יצחק מודעי/א''ס הפועל

גן החיות התנ''כי

בית הלוחם/אהרון שולוב

קוליץ/שולוב

קוליץ/גולומב

משה שרת/גולומב

משה שרת/פנחס רוזן

זילברג/קדיש לוז

קרית נוער/זילברג

הרב פרנק/משולם ראט

בית וגן/הרב אלפיה

הפסגה/צבי לצדיק

הפסגה/תורה ועבודה

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/שד' הרצל

שדרות הרצל/הר הרצל

יפה נוף/שדרות הרצל

פרבשטיין/איש שלום

בית הדפוס/פרבשטיין

בית השנהב/בית הדפוס

מגדל דונה/בית הדפוס

מרכז ספיר/בית הדפוס

בית הדפוס/בקי

מסוף הר נוף/בית הדפוס

רוזנטל/כנפי נשרים

רוזנטל

רוזנטל/שאולזון

הרב אברהם דוד רוזנטל

חי טייב/רוזנטל

חי טייב/ברנד
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כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

66 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 33
לוח זמנים של קו מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי

נשרים

21:05 - 23:05ראשון

21:05 - 23:05שני

21:05 - 23:05שלישי

21:05 - 23:05רביעי

21:05 - 23:05חמישי

לא פעילשישי

21:00 - 23:00שבת

מידע על קו 33
כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← מסוף הר נוף/כנפי נשרים

תחנות: 66
משך הנסיעה: 61 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/שאולזון

שאולזון/זרח ברנט

שאולזון/רוז'ין

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

קצנלבוגן/הקבלן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

קצנלבוגן א'

קצנלבוגן/הפלאה

כפר שאול/קצנלבוגן

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

מסוף גילה/המרגלית

המחנכת/המרגלית

המחנכת/ברוכי

המחנכת/דלה פרגולה

המחנכת/האודם

המרגלית/המחנכת

מסוף גילה/המרגלית

צביה ויצחק/המרגלית

צביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/הסנונית

מרכז מסחרי/צביה ויצחק

הגננת/ברקת

הגננת/האחות יהודית

רוזמרין/לבונה

המור
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שבתאי הנגבי/אפרסמון

שבתאי הנגבי א'

שבתאי הנגבי/דב יוסף

דב יוסף/שבתאי הנגבי

דב יוסף/אל תווחיד

דרך דוד בנבנישתי

קניון מלחה/א''ס מכבי

גן טכנולוגי/א''''ס הפועל

יצחק מודעי/א''ס הפועל

בית הלוחם/אהרון שולוב

קוליץ/שולוב

קוליץ/גולומב

משה שרת/גולומב

משה שרת/פנחס רוזן

זילברג/קדיש לוז

קרית נוער/זילברג

הרב פרנק/משולם ראט

בית וגן/הרב אלפיה

הפסגה/צבי לצדיק

הפסגה/תורה ועבודה

הפסגה/הרשד''ם

הפסגה/שד' הרצל

שדרות הרצל/הר הרצל

יפה נוף/שדרות הרצל

פרבשטיין/איש שלום

בית הדפוס/פרבשטיין

בית השנהב/בית הדפוס

מגדל דונה/בית הדפוס

מרכז ספיר/בית הדפוס

בית הדפוס/בקי

מסוף הר נוף/בית הדפוס

רוזנטל/כנפי נשרים

רוזנטל
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

רוזנטל/שאולזון

הרב אברהם דוד רוזנטל

חי טייב/רוזנטל

חי טייב/ברנד

חי טייב/אבן דנן

חי טייב/שאולזון

שאולזון/זרח ברנט

שאולזון/רוז'ין

שאולזון/מעלות בוסטון

שאולזון/משקלוב

קצנלבוגן/מעלות בוסטון

קצנלבוגן/הקבלן

דבר ירושלים/קצנלבוגן

ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן

קצנלבוגן א'

קצנלבוגן/הפלאה

כפר שאול/קצנלבוגן

מסוף הר נוף/כנפי נשרים

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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