
כיוון: גיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי התהילה/בית
קמה

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו גיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי

התהילה/בית קמה

06:40 - 23:30ראשון

06:40 - 23:30שני

06:40 - 23:30שלישי

06:40 - 23:30רביעי

06:40 - 23:30חמישי

06:40 - 14:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 12
כיוון: גיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי התהילה/בית קמה

תחנות: 47
משך הנסיעה: 54 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 12 גיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי התהילה/בית קמה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) גיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי התהילה/בית קמה: 06:40 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 12 וכדי לדעת מתי יגיע קו 12

צפייה באתרגיבורי התהילה/בית קמה ← גיבורי התהילה/בית קמה 12

גיבורי התהילה/בית קמה

הגפן/עבודת ישראל

הגפן/האלונים

הרב שמעונוביץ/הרב קוק

בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי
HaRav Mashkovsky

בית ספר בת מלך/הרב קוק

בית כנסת עץ חיים/הרב קוק

מועצה מקומית/האורנים

האורנים

האורנים/הרימונים

הרימונים/האלונים

הרקפות/דרך שרה
HaRakafot

בית ספר אוהל שרה/הרקפות

הרקפות/חצב סובה

הרקפות/מתנס

הרקפות/הרמונים

הורדים/האירוסים
Havradim

האירוסים/פרג

מפה ולוחות זמנים של קו 12

https://moovitapp.com/israel-1/lines/12/667206/2760880/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94~2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94~2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94
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%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%94-Israel-1-1-667206-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94


Parag

האירוסים/מרגנית

האירוסים/שעורה
HaIrusim

בית כנסת ניסים/האירוסים
Bnay Tora

סביון/חרוב
Haruv

סביון/הערבה
Arava

סביון/מעלות דוד

הדקל/דפנה
Daphna

בית מדרש היכל משה/הדקל

החרוב/הנרקיסים
Haruv

הנרקיסים
HaNarkisim

הנרקיסים/הורדים

הורדים/האירוסים

הורדים/הכלניות

הרקפות/הכלניות

הרקפות/הרמונים

הרקפות/דרך שרה
HaRakafot

בית ספר אוהל שרה/הרקפות

הרקפות/חצב סובה

הרקפות/מתנס

הרימונים/האלונים
Alonim

הרימונים/האורנים
Rimonim

מועצה מקומית/הרימונים

בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי
HaRav Mashkovsky

בית ספר בת מלך/הרב קוק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/12/667206/2760880/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94~2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94~2F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%9E%D7%94


בית כנסת עץ חיים/הרב קוק

גן ציבורי/הגפן

הגפן/האלונים

גיבורי התהילה/עבודת ישראל

גיבורי התהילה/בית קמה



לוחות זמנים ומפה של קו 12 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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