מפה ולוחות זמנים של קו 32

32

רגבים ↔ חדרה

צפה באתר

לקו  32רגבים ↔ חדרה יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1רגבים←חדרה17:05 - 05:45 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  32וכדי לדעת מתי יגיע קו 32

כיוון :רגבים←חדרה
 42תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 32
לוח זמנים של קו רגבים←חדרה
ראשון

17:05 - 05:45

שני

17:05 - 05:45

בית העם

שלישי

17:05 - 05:45

גבעת ניל''י

רביעי

17:05 - 05:45

חמישי

17:05 - 05:45

שישי

12:30 - 05:45

שבת

לא פעיל

מרכולית

עמיקם ב'
עמיקם ד'
אביאל ג'
צומת אביאל
ההדר/הארזים
הארזים/האורנים
HaArazim

הדקל/הראשונים
הדקל/רחוב חי
רחוב חי/סמטת החבצלת
הרימון/רויטל
הרימון גבעת עדה/סמטת החצב
רחוב חי/הרימון
האלה/רחוב חי
רחוב חי/היסמין גבעת עדה
Hai

הדקל/רחוב חי

מידע על קו 32
כיוון :רגבים←חדרה
תחנות42 :
משך הנסיעה 53 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מרכולית ,בית העם ,גבעת ניל''י,
עמיקם ב' ,עמיקם ד' ,אביאל ג' ,צומת אביאל ,ההדר/הארזים,
הארזים/האורנים ,הדקל/הראשונים ,הדקל/רחוב חי ,רחוב
חי/סמטת החבצלת ,הרימון/רויטל ,הרימון גבעת עדה/סמטת
החצב ,רחוב חי/הרימון ,האלה/רחוב חי ,רחוב חי/היסמין
גבעת עדה ,הדקל/רחוב חי ,הדקל/הראשונים ,התירוש גבעת
עדה/סמדר גבעת עדה ,צומת עדה ,מתחם ביג/דרך הנדיב,
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב ,דרך הנדיב/דרך הים ,בית ספר
אלונים/הבנים ,יד לבנים/דרך הבנים ,דרך הנדיב/הנוטר ,בי''ס
חקלאי ,פיק''א/הבוטנים ,דרך פיק''א/שלומציון המלכה ,גבעת
נאה ,בית אריזה/דרך פיק''א ,צומת אלון ,צומת גרנות ,צומת
חדרה מזרח ,משרדי חברת חשמל/צה''ל ,צה''ל/האקליפטוס,
הנשיא וייצמן/לבוצקין ,הנשיא וייצמן/הבנים ,הנשיא
ויצמן/יהודה הלוי ,תיכון חדרה/רמב''ם ,ת .מרכזית
חדרה/רציפים

הדקל/הראשונים
התירוש גבעת עדה/סמדר גבעת עדה
צומת עדה
מתחם ביג/דרך הנדיב
מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב
דרך הנדיב/דרך הים
בית ספר אלונים/הבנים
יד לבנים/דרך הבנים
דרך הנדיב/הנוטר
בי''ס חקלאי
פיק''א/הבוטנים
דרך פיק''א/שלומציון המלכה
גבעת נאה
בית אריזה/דרך פיק''א
צומת אלון
צומת גרנות
צומת חדרה מזרח
משרדי חברת חשמל/צה''ל
צה''ל/האקליפטוס
Tsahal

הנשיא וייצמן/לבוצקין
Ahimeir Abba

הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא ויצמן/יהודה הלוי
HaNassi

תיכון חדרה/רמב''ם
ת .מרכזית חדרה/רציפים

לוחות זמנים ומפה של קו  32זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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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