
כיוון: אופקים ← רחובות

113 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 373
לוח זמנים של קו אופקים ← רחובות

00:15 - 21:00ראשון

06:00 - 21:00שני

06:00 - 21:00שלישי

06:00 - 21:00רביעי

06:00 - 21:00חמישי

07:30 - 14:45שישי

21:15שבת

מידע על קו 373
כיוון: אופקים ← רחובות

תחנות: 113
משך הנסיעה: 129 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 373 (אופקים ← רחובות) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אופקים ← רחובות: 06:00 - 21:00(2) רחובות ← אופקים: 06:45 - 21:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 373 וכדי לדעת מתי יגיע קו 373

מפה ולוחות זמנים של קו 373

צפייה באתראופקים ← רחובות 373

ת. רכבת אופקים/רציפים

בצלאל/ז'בוטינסקי

בצלאל/הרתך

מסוף פארק אופקים

דוד בוזגלו/החיד''א

דרך הטייסים/רבי עקיבא

מגדל המים

קרית ספר/אליהו התשבי

קרית ספר/עמוס

ירושלים/דרך הטייסים

דוד בוזגלו/טייסים

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

חפץ חיים/שבזי

החיד''א/בן איש חי

משה שרת/שדרות הרצל

משה שרת/החרוב

החרוב/דרך בית וגן

בית וגן/החרוב

פרי מגדים\ארבעת המינים

פרי מגדים/התמר

פרי מגדים/העינב

חיים חורי/פרי מגדים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/373/205057/614109/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-205057&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-Israel-1-10-205057-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


קיבוץ גלויות/חיים חורי

מכבי אש

הרצל/קיבוץ גלויות

צומת אופקים

בטחה/כניסה ראשית

גילת/בטחה

גילת/כניסה ראשית

צומת גילת לצפון

עוף הנגב

צומת תאשור

צומת ברוש

צומת תדהר

צומת שיבולים

צומת הגדי

שדרות ירושלים/יוסף סמלו

שדרות ירושלים/חפץ חיים

שדרות ירושלים/הרמב''ם

שד.ים/חי טייב

שד. ירושלים/בית וגן

שדרות ירושלים/הרב צבאן

הרב חזני/שדרות ירושלים

הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר

דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ'

ז'בוטינסקי/בית גיל הזהב

אבוחצירא/הרמב''ם

הרב אבו חצירא/ירושלים

צומת נתיבות דרום/כביש 25

צומת נתיבות צפון

קרית חינוך שדות נגב

צומת נתיבות מערב

צומת תקומה

צומת זימרת

צומת שובה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/373/205057/614109/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-205057&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


צומת עלומים בארי

צומת סעד

צומת קיבוץ סעד

צומת כפר עזה

צומת מפלסים

צומת שער הנגב

מכללת ספיר

מועצה אזורית שער הנגב

אזור תעשיה שדרות

ספרייה ציבורית/יצחק שמיר

מנחם בגין/בי''ס הרוא''ה

בגין/מרכז מסחרי

יגאל אלון/יהדות איטליה

יהדות איטליה/אבן גבירול

אזור תעשיה שדרות

צומת דורות

צומת איבים

צומת ברור חיל/אור הנר

צומת חלץ

צומת חלץ

צומת תלמים

צומת שדה דוד

צומת זוהר

צומת ניר ח''ן

צומת נהורה

צומת נוגה

צומת עוצם

צומת נהורה

צומת חמי יואב

צומת נגבה

צומת גבעתי

צומת הודיה

מחנה עמנואל/נגבה



כיוון: רחובות ← אופקים

112 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 373
לוח זמנים של קו רחובות ← אופקים

00:15 - 21:00ראשון

06:45 - 21:00שני

06:45 - 21:00שלישי

06:45 - 21:00רביעי

06:45 - 21:00חמישי

צומת משואות יצחק

צומת מרכז שפירא

צומת עין צורים

צומת שפיר/זרחיה

מסעף קריית מלאכי/יגאל הורוביץ

מסעף קריית מלאכי/בן גוריון

מסוף קסטינה-מלאכי לצפון

צומת אחים

צומת ראם

צומת חצב

צומת בני עי''ש לצפון

מחלף גדרה לצפון

מחלף גדרה לצפון/תחנת דלק

תחנה מרכזית גדרה (לכיוון צפון)

מסעף קדרון/כביש 40

מסעף מחנה תל נוף

מסעף בית אלעזרי

כביש 40/גבעת ברנר

מסעף בית חולים קפלן/כביש 40

צומת בילו

הרצל/צומת אושיות

הרצל/בר כוכבא

בית ספר נעם הצבי

הרצל/עזרא

ת. מרכזית רחובות/הורדה

ת. מרכזית רחובות/רציפים

הרצל/שדרות יעקבי

צומת בילו/כביש 40

כביש 40/מסעף בית חולים קפלן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/373/205057/614108/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-205057&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


07:30 - 14:45שישי

21:15שבת

מידע על קו 373
כיוון: רחובות ← אופקים

תחנות: 112
משך הנסיעה: 131 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

גבעת ברנר/כביש 40

מחנה בית אלעזרי

כביש40/מחנה תל נוף

כביש40/מושב קדרון

תחנה מרכזית גדרה

מחלף גדרה/נתיב תחבורה ציבורית

מחלף גדרה לדרום

צומת בני עי''ש לדרום

צומת חצב

צומת ראם מסמיה

צומת אחים

מסוף קסטינה-מלאכי לדרום

מסעף קריית מלאכי/בן גוריון

מסעף קריית מלאכי/יגאל הורוביץ

צומת אביגדור

צומת שפיר/זרחיה

צומת עין צורים

צומת מרכז שפירא

צומת משואות יצחק

מסעף מחנה עמנואל

צומת הודיה

צומת גבעתי

צומת שדה יואב

צומת חמי יואב

צומת נהורה

צומת עוצם

צומת נוגה

צומת נהורה

צומת ניר ח''ן

צומת זוהר

צומת שדה דוד

צומת תלמים

צומת חלץ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/373/205057/614108/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-205057&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


צומת חלץ

צומת ברור חיל/אור הנר

צומת איבים

צומת דורות

אזור תעשיה שדרות

יהדות איטליה/ביאליק

יגאל אלון/דוד אלעזר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין

מנחם בגין/בי''ס הרוא''ה

מנחם בגין/ספריה ציבורית

אזור תעשיה שדרות

מועצה אזורית שער הנגב

מכללת ספיר

צומת שער הנגב

צומת מפלסים

צומת כפר עזה

צומת קיבוץ סעד

צומת סעד

צומת עלומים בארי

צומת שובה

צומת זימרת

צומת תקומה

צומת נתיבות מערב

קרית חינוך שדות נגב

צומת נתיבות

שדרות ירושלים/יוסף סמלו

הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן

אבוחצירא/הרמב''ם

בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי

הרב גרשונוביץ/דרכי רפאל

הרב גרשנוביץ/חיל הים

הרב חזני/יובל

שדרות ירושלים/הרב צבאן



שדרות ירושלים/שדרות וייצמן

ירושלים/נתיביון

שד. ירושלים/הרב איפרגן

שד.ירושלים/בר אילן

שד.ירושלים/שבטי ישראל

שד. ירושלים/חפץ חיים

מ.נתיבות

צומת הגדי

צומת שרשרת

צומת שיבולים

צומת תדהר

צומת ברוש

צומת תאשור

עוף הנגב

צומת גילת/תחנת דלק

גילת/כניסה ראשית

בטחה/גילת

בטחה/כניסה ראשית

קיבוץ גלויות/ש''ד הרצל

קיבוץ גלויות/רחבת דדו

קיבוץ גלויות/קדש

פרי מגדים/חיים חורי

פרי מגדים/העינב

פרי מגדים/ערבה

פרי מגדים/הגורן

החרוב/הארזים

משה שרת/החרוב

משה שרת/השקד

בית ספר שושנים/החיד''א

חפץ חיים/שבזי

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

ירושלים/קריית ספר



לוחות זמנים ומפה של קו 373 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

קרית ספר/יואל

קרית ספר/אליהו התשבי

מגדל המים

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/ישעיהו

פארק אופקים

בצלאל/הבנאים

בצלאל/הרתך

ת. רכבת אופקים/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/373/205057/614109/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-205057&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
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