מפה ולוחות זמנים של קו 336

 336עין מאהל ↔ נשר

צפה באתר

לקו ) 336עין מאהל ↔ נשר( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1נשר←עין מאהל (2) 17:55 - 16:05 :עין מאהל←נשר06:10 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  336וכדי לדעת מתי יגיע קו 336

כיוון :נשר←עין מאהל
 95תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 336
לוח זמנים של קו נשר←עין מאהל
ראשון

17:55 - 16:05

שני

17:55 - 16:05

אוניברסיטת חיפה/בניין אשכול א

שלישי

17:55 - 16:05

אבא חושי/שער חיפה

רביעי

17:55 - 16:05

חמישי

17:55 - 16:05

אוניברסיטה/רב תכליתי

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

בירם/אבא חושי

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

בית ספר אליאנס/דרך בירם
Biram

דרך בירם/יגאל אלון
דרך בירם/דובנוב
אינטרנציונל/יערי
Meir Yaari

יערי/מל''ל
Meir Yaari

מלל/יערי
Mallal

טכניון/מעונות העמים
Sderot David Rose

 Technion/ Visitors Centerטכניון/מרכז המבקרים
כיכר ג'ייקובס

טכניון/בניין הנדסת חומרים
Sderot David Rose

צה''ל/חבצלת
Tsahal

בר-יהודה/דרך משה

מידע על קו 336
כיוון :נשר←עין מאהל
תחנות95 :
משך הנסיעה 103 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :אוניברסיטה/רב תכליתי,
אוניברסיטת חיפה/בניין אשכול א ,אבא חושי/שער חיפה ,אבא
חושי/שינדלר ,בירם/אבא חושי ,בית ספר אליאנס/דרך בירם,
דרך בירם/יגאל אלון ,דרך בירם/דובנוב ,אינטרנציונל/יערי,
יערי/מל''ל ,מלל/יערי ,טכניון/מעונות העמיםTechnion/ ,
 Visitors Centerטכניון/מרכז המבקרים ,טכניון/בניין הנדסת
חומרים ,צה''ל/חבצלת ,בר-יהודה/דרך משה ,נשר אצטדיון,
מרכז ספורט ,מחלף יגור ,כפר חסידים מערב ,בית מעצר
קישון ,צומת העמקים ,סמינר אורנים ,צומת טבעון ,צומת
קריית עמל ,צומת השומרים ,צומת אלונים ,צומת ישי ,צומת
רמת ישי מערב ,מרכז רמת ישי ,צומת בית שערים ,מסעף
מנשיה זבדה ,צומת נהלל ,צומת תמרת ,צומת מגדל העמק,
סיני/שד .הבנים ,מסוף מגדל העמק ,כיכר העיר ,מנזר המלאך
גבריאל ,שד .הבנים/חבצלת ,שכונת נוף העמק ,יפיע
א'/כניסה ,יפיע ב'/בנק ,יפיע ג'/קופת חולים ,יפיע ד'/יציאה,
דרך חיפה ,דרך חיפה ,5124/צ.הפיקוד ,צומת נצרת דרום,
משרד הבריאות ,עוקף נצרת ,ביטוח לאומי ,מרכז ביג ,שוק
עירוני/דרך הציונות ,קניון לב העיר/דרך החטיבות,
השושנים/ציפורן ,סביון/שדרות השושנים ,חרוד/דרך העמק,
יזרעאל/הגפן ,הגפן/החיטה ,החיטה/שדרות מעלה יצחק,
מכללת נצרת עילית/מעלה יצחק ,בית העירייה/גלבוע,
גלבוע/רימון ,גלבוע/כרמל ,מרכז קליטה/כרמל ,כרמל,
חרמון/כרמל ,קופת חולים/חרמון ,עצמון/מירון ,עצמון/גולן,

Moshe

נשר אצטדיון
HaKalaniyot

מרכז ספורט
מחלף יגור
כפר חסידים מערב
בית מעצר קישון
צומת העמקים
סמינר אורנים
צומת טבעון
צומת קריית עמל
HaAmakim

צומת השומרים
צומת אלונים
צומת ישי
צומת רמת ישי מערב
מרכז רמת ישי
HaAmakim

צומת בית שערים
מסעף מנשיה זבדה
צומת נהלל
צומת תמרת
צומת מגדל העמק
סיני/שד .הבנים
מסוף מגדל העמק
כיכר הרימון

כיכר העיר
מנזר המלאך גבריאל
Hashoter square

שד .הבנים/חבצלת
HaBanim Avenue

שכונת נוף העמק
יפיע א'/כניסה

תבור/רקפת ,תבור/קישון ,בית עלמין/מעלה יצחק ,בית
עלמין/מעלה יצחק ,מעלה יצחק/העבודה ,מרכז
מסחרי/שדרות מעלה יצחק ,מעלה יצחק/עין מאהל ,עין
מאהל א'/כניסה ,עין מאהל כניסה ,קופת חולים ,בית ספר אל
אמל ,אלמנזלה ,בית ספר הר סיך ,בית ספר מקיף ,מוחמד אמין
חואייטה ,אלמנזלה ,בית ספר אל אמל ,קופת חולים ,אלביאדר,
שכונת אלווערה ,כיכר אלעבהרה' ,עראק אלזאג ,אל ביאארה,
אלבייאדה

יפיע ב'/בנק
יפיע ג'/קופת חולים
יפיע ד'/יציאה
דרך חיפה
Haifa

דרך חיפה5124/
צ.הפיקוד
צומת נצרת דרום
משרד הבריאות
עוקף נצרת
ביטוח לאומי
מרכז ביג
שוק עירוני/דרך הציונות
קניון לב העיר/דרך החטיבות
השושנים/ציפורן
סביון/שדרות השושנים
חרוד/דרך העמק
יזרעאל/הגפן
Yizrael

הגפן/החיטה
החיטה/שדרות מעלה יצחק
HaHita

מכללת נצרת עילית/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

גלבוע/רימון
Gilboa

גלבוע/כרמל
מרכז קליטה/כרמל
כרמל
Carmel

חרמון/כרמל

קופת חולים/חרמון
עצמון/מירון
עצמון/גולן
תבור/רקפת
תבור/קישון
בית עלמין/מעלה יצחק
בית עלמין/מעלה יצחק
מעלה יצחק/העבודה
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
מעלה יצחק/עין מאהל
עין מאהל א'/כניסה
עין מאהל כניסה
קופת חולים
בית ספר אל אמל
אלמנזלה
בית ספר הר סיך
בית ספר מקיף
מוחמד אמין חואייטה
אלמנזלה
בית ספר אל אמל
קופת חולים
אלביאדר
שכונת אלווערה
כיכר אלעבהרה
'עראק אלזאג
אל ביאארה
אלבייאדה

כיוון :עין מאהל←נשר
 101תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 336
לוח זמנים של קו עין מאהל←נשר
ראשון

06:10

שני

06:10

מוחמד מוסא ח'טיב

שלישי

06:10

משפחת מועד

רביעי

06:10

חמישי

06:10

אלבייאדה

עין מאהל א'/שכונת אלעבהרה
אל עבהרה

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

אלביאדר
בית קברות/עלמין
אל ביאדר 1
קופת חולים
בית ספר אל אמל
אלמנזלה
בית ספר הר סיך
בית ספר מקיף
מוחמד אמין חואייטה
אלמנזלה
בית ספר אל אמל
אל מנזלה 1
אל וערה 2
אל וערה 1
עין מאהל יציאה
עין מאהל ט'/יציאה
מעלה יצחק/עין מאהל
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

אזוה''ת/מעלה יצחק
מעלה יצחק/העבודה

מידע על קו 336
כיוון :עין מאהל←נשר
תחנות101 :
משך הנסיעה 103 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :אלבייאדה ,מוחמד מוסא ח'טיב,
משפחת מועד ,עין מאהל א'/שכונת אלעבהרה ,אל עבהרה,
אלביאדר ,בית קברות/עלמין ,אל ביאדר  ,1קופת חולים ,בית
ספר אל אמל ,אלמנזלה ,בית ספר הר סיך ,בית ספר מקיף,
מוחמד אמין חואייטה ,אלמנזלה ,בית ספר אל אמל ,אל מנזלה
 ,1אל וערה  ,2אל וערה  ,1עין מאהל יציאה ,עין מאהל
ט'/יציאה ,מעלה יצחק/עין מאהל ,מרכז מסחרי/שדרות מעלה
יצחק ,אזוה''ת/מעלה יצחק ,מעלה יצחק/העבודה ,בית
עלמין/מעלה יצחק ,בית ספר אלון/מעלה יצחק ,שד .מעלה
יצחק/תבור ,תבור/נוף תבור ,בית ספר עצמון/תבור,
עצמון/ארבל ,עצמון/שומרון ,קופת חולים/חרמון ,מלון
פלאזה/כרמל ,כרמל ,כרמל/גלבוע ,גלבוע/רימון ,גלבוע/מעלה
עלית ,בית העירייה/גלבוע ,מרכז תרבות/מעלה יצחק,
החיטה/שדרות מעלה יצחק ,הגפן/החיטה ,חרוד/החצב,
חרוד/העמק ,דרך העמק/מעלה יצחק ,קניון לב העיר/דרך
החטיבות ,דרך הציונות/החטיבות ,הציונות/דרך העמק ,צומת
המחצבות ,ביטוח לאומי/כביש  ,75הר הקפיצה/כביש ,75
כביש נצרת חיפה ,צ.הפיקוד ,דרך חיפה ,5104/דרך חיפה,
יפיע א'/כניסה ,יפיע ב'/בית עלמין ,יפיע ג ,יפיע ד'/יציאה,
שדרות הבנים/נוף העמק ,משטרה/שדרות הבנים ,שדרות
הבנים/דרך העמק ,שדרות הבנים/תדהר ,שדרות הבנים ,בית
העלמין ,צומת מגדל העמק  ,75/7555צומת תמרת ,צומת
נהלל ,מסעף מנשית זבדה ,צומת בית שערים ,רמת ישי ,צומת
רמת ישי מערב ,צומת ישי ,צומת אלונים ,צומת השומרים,
צומת קרית עמל ,כיכר הציונות ,מכללת אורנים ,צומת
העמקים ,בית מעצר קישון ,משתלת יגור ,מחלף יגור ,מרכז
ספורט נשר ,נשר אצטדיון ,צה''ל/חבצלת ,טכניון/ביוטכנולוגיה
ומזון ,טכניון/הנדסה כימית ,טכניון/הנדסה חקלאית,
טכניון/הנדסה אזרחית ,טכניון/בנין הספורט ,מל''ל/הצפירה,
מלל/קומוי ,יערי/בורוכוב ,דרך בירם/אינטרנציונל ,בית ספר
אליאנס/דרך בירם ,דרך בירם/אגוז ,אבא חושי/דניה ,אבא
חושי/שבדיה ,אוניברסיטה/איי .בי .אם ,אוניברסיטה/בנין רבין,
אוניברסיטה/רב תכליתי

בית עלמין/מעלה יצחק
בית ספר אלון/מעלה יצחק
שד .מעלה יצחק/תבור
תבור/נוף תבור
בית ספר עצמון/תבור
עצמון/ארבל
עצמון/שומרון
קופת חולים/חרמון
מלון פלאזה/כרמל
כרמל
Carmel

כרמל/גלבוע
גלבוע/רימון
גלבוע/מעלה עלית
בית העירייה/גלבוע
Gilboa

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

החיטה/שדרות מעלה יצחק
הגפן/החיטה
חרוד/החצב
חרוד/העמק
דרך העמק/מעלה יצחק
קניון לב העיר/דרך החטיבות
דרך הציונות/החטיבות
הציונות/דרך העמק
צומת המחצבות
ביטוח לאומי/כביש 75
הר הקפיצה/כביש 75
כביש נצרת חיפה

צ.הפיקוד
דרך חיפה5104/
דרך חיפה
יפיע א'/כניסה
יפיע ב'/בית עלמין
Haifa

יפיע ג
יפיע ד'/יציאה
שדרות הבנים/נוף העמק
HaBanim Avenue

משטרה/שדרות הבנים
שדרות הבנים/דרך העמק
שדרות הבנים/תדהר
שדרות הבנים
בית העלמין
צומת מגדל העמק 75/7555
צומת תמרת
צומת נהלל
מסעף מנשית זבדה
צומת בית שערים
רמת ישי
HaAmakim

צומת רמת ישי מערב
צומת ישי
צומת אלונים
צומת השומרים
צומת קרית עמל
HaAmakim

כיכר הציונות
מכללת אורנים
צומת העמקים

בית מעצר קישון
משתלת יגור
מחלף יגור
מרכז ספורט נשר
נשר אצטדיון
HaKalaniyot

צה''ל/חבצלת
טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון
טכניון/הנדסה כימית
טכניון/הנדסה חקלאית
טכניון/הנדסה אזרחית
Sderot David Rose

טכניון/בנין הספורט
Sderot David Rose

מל''ל/הצפירה
Mallal

מלל/קומוי
Mallal

יערי/בורוכוב
דרך בירם/אינטרנציונל
בית ספר אליאנס/דרך בירם
דרך בירם/אגוז
Dr. Arthur Biram

אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה
אוניברסיטה/איי .בי .אם
אוניברסיטה/בנין רבין
אוניברסיטה/רב תכליתי
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