מפה ולוחות זמנים של קו 333

333

אשדוד←תל אביב-יפו

צפייה באתר

לקו ) 333אשדוד←תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
) (1אשדוד←תל אביב-יפו (2) 23:00 :תל אביב-יפו←אשדוד03:59 - 01:00 :
אפליקציית  Moovitעוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו  333וכדי לדעת מתי יגיע קו 333

כיוון :אשדוד←תל אביב-יפו
 62תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו
מסוף הריביירה
תל חי/ברקת
Sderot Tel Hai

תל חי  /סיטרין
שדרות תל חי/ספיר
Sapir

לוחות זמנים של קו 333
לוח זמנים של קו אשדוד←תל אביב-יפו
ראשון
שני

23:00 - 00:00
לא פעיל

שלישי

23:00

רביעי

לא פעיל

חמישי

23:00

שישי

00:00

שבת

23:00

אבא אחימאיר/דוד וולפסון
 24דוד וולפסון

אבא אחימאיר/שדרות רוטשילד
 34שדרות רוטשילד

שדרות בני ברית/אפרסק
בני ברית/אגס
Agas

שדרות יצחק רבין/שדרות בני ברית
 5שבט זבולון

אשדוד  -שדרות יצחק רבין ) שד .בני ברית /כוכב הדרום(
כנרת/הר כנען
כינרת/הר שומרון
Kineret

כנרת/נחל שניר
אדר/כוכב השחר
יותם המלך/דוד המלך
דוד המלך/שדרות עובד בן עמי

מידע על קו 333
כיוון :אשדוד←תל אביב-יפו
תחנות62 :
משך הנסיעה 109 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :מסוף הריביירה ,תל חי/ברקת ,תל
חי  /סיטרין ,שדרות תל חי/ספיר ,אבא אחימאיר/דוד וולפסון,
אבא אחימאיר/שדרות רוטשילד ,שדרות בני ברית/אפרסק ,בני
ברית/אגס ,שדרות יצחק רבין/שדרות בני ברית ,אשדוד -
שדרות יצחק רבין ) שד .בני ברית /כוכב הדרום( ,כנרת/הר
כנען ,כינרת/הר שומרון ,כנרת/נחל שניר ,אדר/כוכב השחר,
יותם המלך/דוד המלך ,דוד המלך/שדרות עובד בן עמי,
המייסדים/הנביאים ,הנביאים/המייסדים ,תחנת משטרת
אשדוד/הנביאים ,הכלנית/הנורית ,הכלנית/מבוא הדמומית,
הפרחים ,בני ברית ,ת .מרכזית אשדוד/רציפים ,קרן
היסוד/הרב שאולי ,חיים משה שפירא/החובלים ,רוגוזין/יצחק
הנשיא ,מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון ,שבי ציון/שדרות הרצל,
קיבוץ גלויות/שבי ציון ,קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא ,יצחק
הנשיא/בית אבות ,שדרות בני ברית/יצחק הנשיא ,בני
ברית/הפלמח ,שד.בני ברית/הנחושת ,בני ברית  /הבושם,
צומת נמל אשדוד ,צומת ניר גלים ,צומת נווה הרצוג ,שד.
משה דיין/שאול המלך ,שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן,
שדרות משה דיין/הנחשול ,שדרות משה דיין/אבני החושן,
שדרות משה דיין/אברהם בר ,שדרות משה דיין/בסקינד ,ת.
רכבת משה דיין ,הרכבת/סלומון ,אלנבי/שד' רוטשילד ,בית
הכנסת הגדול/אלנבי ,אלנבי/מזא''ה ,שוק הכרמל/אלנבי,
אלנבי/ביאליק ,בן יהודה/אלנבי ,חוף פרישמן ,הירקון/עם
ישראל חי ,הירקון/ארלוזורוב ,ז'בוטינסקי/בן יהודה ,בן

המייסדים/הנביאים
הנביאים/המייסדים
תחנת משטרת אשדוד/הנביאים
הכלנית/הנורית
3ב הכלנית

הכלנית/מבוא הדמומית
HaKalanit

הפרחים
 7מבוא האתרוג

בני ברית
ת .מרכזית אשדוד/רציפים
קרן היסוד/הרב שאולי
 43קרן היסוד

חיים משה שפירא/החובלים
 23שפירא

רוגוזין/יצחק הנשיא
Rogozin

מרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון
HaVradim

שבי ציון/שדרות הרצל
קיבוץ גלויות/שבי ציון
Eli Cohen

קיבוץ גלויות/יצחק הנשיא
Agadir

יצחק הנשיא/בית אבות
Yitzchak HaNasi

שדרות בני ברית/יצחק הנשיא
בני ברית/הפלמח
Sderot Bnei Brit

שד.בני ברית/הנחושת
בני ברית  /הבושם
צומת נמל אשדוד
צומת ניר גלים
צומת נווה הרצוג
שד .משה דיין/שאול המלך
שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן

יהודה/ז'בוטינסקי ,בן יהודה/שד' נורדאו ,עירוני ה'/בן יהודה,
דיזנגוף/בן יהודה ,מסוף רדינג/הורדה

שדרות משה דיין/הנחשול
Mivtsa Horev

שדרות משה דיין/אבני החושן
שדרות משה דיין/אברהם בר
שדרות משה דיין/בסקינד
ת .רכבת משה דיין
הרכבת/סלומון
HaRakevet

אלנבי/שד' רוטשילד
 113אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי
 97אלנבי

אלנבי/מזא''ה
 83אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי
 57אלנבי

אלנבי/ביאליק
 43אלנבי

בן יהודה/אלנבי
 8בן יהודה

חוף פרישמן
 112הירקון

הירקון/עם ישראל חי
 154הירקון

הירקון/ארלוזורוב
 192הירקון

ז'בוטינסקי/בן יהודה
 10ז'בוטינסקי

בן יהודה/ז'בוטינסקי
 200בן יהודה

בן יהודה/שד' נורדאו
 238בן יהודה

עירוני ה'/בן יהודה
 256בן יהודה

דיזנגוף/בן יהודה
 332דיזנגוף

מסוף רדינג/הורדה
 511רוקח ישראל

כיוון :תל אביב-יפו←אשדוד
 66תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 333
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←אשדוד
ראשון

03:59 - 01:00

שני

לא פעיל

 9רוקח ישראל

שלישי

לא פעיל

דיזנגוף/צידון

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

מסוף רדינג/רציפים

 295דיזנגוף

בן יהודה/שדרות נורדאו
 195בן יהודה

בן יהודה/ז'בוטינסקי

שישי

03:59 - 01:00

שבת

לא פעיל

 163בן יהודה

ארלוזורוב/בן יהודה
 13ארלוזורוב

מרינה
 1פרי אליעזר

חוף גורדון
 111הרברט סמואל

חוף בוגרשוב
 1בוגרשוב

אלנבי/הירקון
Allenby

אלנבי/גאולה
 50אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי
 70אלנבי

אלנבי/בלפור
 78אלנבי

אלנבי/מזא''ה
Allenby

בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי

אלנבי/לילינבלום
128א אלנבי

דרך מנחם בגין/הגליל
 32בגין מנחם

ת .רכבת משה דיין
שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי
משה דיין/חיים בר לב

מידע על קו 333
כיוון :תל אביב-יפו←אשדוד
תחנות66 :
משך הנסיעה 118 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :מסוף רדינג/רציפים,
דיזנגוף/צידון ,בן יהודה/שדרות נורדאו ,בן יהודה/ז'בוטינסקי,
ארלוזורוב/בן יהודה ,מרינה ,חוף גורדון ,חוף בוגרשוב,
אלנבי/הירקון ,אלנבי/גאולה ,שוק הכרמל/אלנבי,
אלנבי/בלפור ,אלנבי/מזא''ה ,בית הכנסת הגדול/אלנבי,
אלנבי/לילינבלום ,דרך מנחם בגין/הגליל ,ת .רכבת משה דיין,
שדרות משה דיין/יוסף לישנסקי ,משה דיין/חיים בר לב ,משה
דיין/אברהם בר ,משה דיין/גדולי ישראל ,שדרות משה דיין/לוי
אשכול ,שדרות משה דיין/התקומה ,שדרות משה דיין/שאול
המלך ,צומת נווה הרצוג ,צומת ניר גלים ,צומת נמל אשדוד,
בני ברית/הבושם ,שדרות בני ברית/האורגים ,מקיף א'/מורדי
הגטאות ,קיבוץ גלויות/שדרות יצחק הנשיא ,מרכז מסחרי
ב'/קיבוץ גלויות ,שבי ציון/אח''י אילת ,שבי ציון/ההסתדרות,
מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין ,רוגוזין/האלמוגים ,רוגוזין/חיים
משה שפירא ,קרן היסוד/חיים משה שפירא ,קרן היסוד/שדרות
ירושלים ,ירושלים ,ת .מרכזית אשדוד/רציפים ,שדרות מנחם
בגין/שדרות הרצל ,בני ברית ,הכלנית/מבוא הדמומית,
הכלנית/הנורית ,שד.אלטלנה/שד.מנחם בגין ,תחנת משטרת
אשדוד/הנביאים ,מרכז מסחרי רובע י' /המייסדים ,המייסדים/בן
עמי ,יותם המלך/דוד המלך ,אדר/כוכב השחר ,תמוז/ניסן,
כינרת/נחל נעמן ,כינרת/הרי גולן ,כינרת/הר כנען ,שדרות
יצחק רבין/מוטה גור ,שדרות יצחק רבין/שדרות הרצל,
רבין/בני ברית ,שדרות בני ברית/שדרות יצחק רבין,
רוטשילד/אבא אחימאיר ,אבא אחימאיר/רוטשילד ,אבא
אחימאיר/דוד וולפסון ,תל חי/ספיר ,תל חי/סיטרין ,כיכר טופז,
מסוף הריביירה

משה דיין/אברהם בר
משה דיין/גדולי ישראל
Moshe Dayan Avenue

שדרות משה דיין/לוי אשכול
Moshe Dayan Avenue

שדרות משה דיין/התקומה
שדרות משה דיין/שאול המלך
צומת נווה הרצוג
צומת ניר גלים
צומת נמל אשדוד
בני ברית/הבושם
שדרות בני ברית/האורגים
מקיף א'/מורדי הגטאות
Mordey HaGetaot

קיבוץ גלויות/שדרות יצחק הנשיא
Agadir

מרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות
Eli Cohen

שבי ציון/אח''י אילת
שבי ציון/ההסתדרות
מרכז מסחרי רובע א'/רוגוזין
רוגוזין/האלמוגים
 27רוגזין

רוגוזין/חיים משה שפירא
 37רוגזין

קרן היסוד/חיים משה שפירא
 6קרן היסוד

קרן היסוד/שדרות ירושלים
 44קרן היסוד

ירושלים
ת .מרכזית אשדוד/רציפים
שדרות מנחם בגין/שדרות הרצל
בני ברית
Menahem Begin Avenue

הכלנית/מבוא הדמומית

הכלנית/הנורית
3ב הכלנית

שד.אלטלנה/שד.מנחם בגין
 1הכלנית

תחנת משטרת אשדוד/הנביאים
Hoshea HaNavi

מרכז מסחרי רובע י' /המייסדים
Avraham Sofer

המייסדים/בן עמי
Sderot HaMeyasdim

יותם המלך/דוד המלך
אדר/כוכב השחר
תמוז/ניסן
כינרת/נחל נעמן
כינרת/הרי גולן
Kineret

כינרת/הר כנען
שדרות יצחק רבין/מוטה גור
שדרות יצחק רבין/שדרות הרצל
Yizhak Rabin Avenue

רבין/בני ברית
Yizhak Rabin Avenue

שדרות בני ברית/שדרות יצחק רבין
Sderot Bnei Brit

רוטשילד/אבא אחימאיר
 21שדרות רוטשילד

אבא אחימאיר/רוטשילד
Rothschild Avenue

אבא אחימאיר/דוד וולפסון
 24דוד וולפסון

תל חי/ספיר
Sapir

תל חי/סיטרין
 23שדרות תל חי

כיכר טופז
Sderot Tel Hai

מסוף הריביירה

לוחות זמנים ומפה של קו  333זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .moovitapp.comהיעזר באפליקציית  Moovitכדי 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.
אודות Moovit

פתרונות MaaS
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