מפה ולוחות זמנים של קו 12

12

קריית ביאליק ↔ קריית מוצקין

צפה באתר

לקו ) 12קריית ביאליק ↔ קריית מוצקין( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1קריית ביאליק←קריית מוצקין (2) 22:30 - 05:00 :קריית מוצקין←קריית ביאליק23:00 - 05:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  12וכדי לדעת מתי יגיע קו 12

כיוון :קריית ביאליק←קריית מוצקין
 47תחנות

דרך בגין/יקינטון
Begin

יקינטון/לוטם
Yakinton

יקינטון/יסמין
יקינטון/בגין

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו קריית ביאליק←קריית מוצקין
ראשון

22:30 - 05:00

שני

22:30 - 05:00

שלישי

22:30 - 05:00

רביעי

22:30 - 05:00

חמישי

22:30 - 05:00

שישי

16:15 - 05:10

שבת

23:00 - 17:20

רבין/האצ''ל
המייסדים/הבנים
HaMeyasdim

מרפאת-זבולון
HaMeyasdim

קריון/יצחקרבין
Rabin Avenue

שבטי ישראל/זבולון
 5שבטי ישראל

קרן היסוד/דן
קרן היסוד/רחל
Keren HaYesod

קרן היסוד/אלונים
Keren HaYesod

קרן היסוד/בן גוריון
קרן היסוד/הגפן
הנרייטה סולד/כינרת
גושן/דבורה

מידע על קו 12
כיוון :קריית ביאליק←קריית מוצקין
תחנות47 :
משך הנסיעה 46 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דרך בגין/יקינטון ,יקינטון/לוטם,
יקינטון/יסמין ,יקינטון/בגין ,רבין/האצ''ל ,המייסדים/הבנים,
מרפאת-זבולון ,קריון/יצחקרבין ,שבטי ישראל/זבולון ,קרן
היסוד/דן ,קרן היסוד/רחל ,קרן היסוד/אלונים ,קרן היסוד/בן
גוריון ,קרן היסוד/הגפן ,הנרייטה סולד/כינרת ,גושן/דבורה,
גושן/מכבי ,גושן/ככר הגיבורים ,גושן/וייצמן ,יששכר/וייצמן ,גן
העצמאות/זבוטינסקי ,חשמונאים/טרומפלדור,
חשמונאים/וייצמן ,וייצמן/הרצוג ,ורד/ספיר ,אשכול/ספיר,
אשכול/חשמונאים ,צה''ל/חבצלת ,ירושלים/נמיר ,משה
שרת/מרכז ניצן ,מתנס/משה שרת ,משה שרת/ספיר,
ספיר/משה שרת ,שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל ,שדרות
פנחס ספיר ,וייצמן/המעפילים ,וייצמן/סוקולוב ,וייצמן/שבטי
ישראל ,ההסתדרות/פלמח ,שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים,
שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח ,ירושלים/גליל,
ירושלים/גלעד ,סביוני ים ,אילנות ,רפא''ל ,מרכזית הקריות

Sderot Goshen

גושן/מכבי
גושן/ככר הגיבורים
Sderot Goshen

גושן/וייצמן
יששכר/וייצמן
Yisahar

גן העצמאות/זבוטינסקי
חשמונאים/טרומפלדור
חשמונאים/וייצמן
וייצמן/הרצוג
ורד/ספיר
Vered

אשכול/ספיר
אשכול/חשמונאים
Levi Eshkol

צה''ל/חבצלת
ירושלים/נמיר
Yerushalayim Avenue

משה שרת/מרכז ניצן
Moshe Sharet Avenue

מתנס/משה שרת
Moshe Sharet Avenue

משה שרת/ספיר
ספיר/משה שרת
שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל
Pinhas Sapir Ave

שדרות פנחס ספיר
וייצמן/המעפילים
וייצמן/סוקולוב
Sokolov

וייצמן/שבטי ישראל
Weizmann Avenue

ההסתדרות/פלמח
שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים

שדרות פלמ"ח

שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח
ירושלים/גליל
ירושלים/גלעד
Metronit

סביוני ים
אילנות
רפא''ל
מרכזית הקריות

כיוון :קריית מוצקין←קריית ביאליק
 47תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו קריית מוצקין←קריית ביאליק
ראשון

23:00 - 05:00

שני

23:00 - 05:00

רפא''ל

שלישי

23:00 - 05:00

אילנות

רביעי

23:00 - 05:00

חמישי

23:00 - 05:00

שישי

15:55 - 05:10

שבת

23:00 - 17:20

מר .קריות איסוף

סביוני ים
ירושלים/גלעד
Yerushalayim Avenue

ירושלים/פלמח א'
שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים
שדרות פלמ"ח

ההסתדרות/וייצמן
וייצמן/השופטים
Weizmann Avenue

וייצמן /גורדון
A.D. Gordon

שדרות וייצמן/הקוממיות
Weizmann Avenue

פלמח/לחי
פלמח/האורן
שדרות פנחס ספיר
שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל
Pinhas Sapir Ave

ספיר/משה שרת
משה שרת/שפירא
Moshe Sharet Avenue

משה שרת/מרכז ניצן
Moshe Sharet Avenue

ירושלים/צה''ל
צה''ל/חבצלת
אשכול/חשמונאים
Shvil HaGefen

אשכול/ורד

מידע על קו 12
כיוון :קריית מוצקין←קריית ביאליק
תחנות47 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מר .קריות איסוף ,רפא''ל ,אילנות,
סביוני ים ,ירושלים/גלעד ,ירושלים/פלמח א' ,שדרות
הפלמ''ח/שדרות ירושלים ,ההסתדרות/וייצמן,
וייצמן/השופטים ,וייצמן /גורדון ,שדרות וייצמן/הקוממיות,
פלמח/לחי ,פלמח/האורן ,שדרות פנחס ספיר ,שדרות פנחס
ספיר/שדרות צה''ל ,ספיר/משה שרת ,משה שרת/שפירא,
משה שרת/מרכז ניצן ,ירושלים/צה''ל ,צה''ל/חבצלת,
אשכול/חשמונאים ,אשכול/ורד ,ורד/יוספטל ,וייצמן/בית ספר
וייצמן ,חשמונאים/שפרינצ'ק ,ז'בוטינסקי/המגינים,
זבוטינסקי/יששכר ,גושן/וייצמן ,גושן/ככר הגיבורים ,גושן/פ''ז,
שדרות גושן/דבורה ,דרך עכו/צומת ביאליק ,דרך עכו/הגפן,
הגפן/חניתה ,הגפן/קרן היסוד ,קרן היסוד/הברושים ,קרן
היסוד/אלונים ,קרן היסוד/התאנים ,שבטי ישראל/זבולון,
קריון/ד .עכו חיפה ,מרפאת זבולון ,האצל/הבנים ,רבין/האצל,
דרך בגין/יקינטון ,יקינטון/לוטם ,יקינטון/יסמין ,יקינטון/בגין

ורד/יוספטל
Vered

וייצמן/בית ספר וייצמן
Weizmann Avenue

חשמונאים/שפרינצ'ק
ז'בוטינסקי/המגינים
זבוטינסקי/יששכר
גושן/וייצמן
גושן/ככר הגיבורים
גושן/פ''ז
שדרות גושן/דבורה
Sderot Goshen

דרך עכו/צומת ביאליק
דרך עכו/הגפן
הגפן/חניתה
הגפן/קרן היסוד
קרן היסוד/הברושים
Keren HaYesod

קרן היסוד/אלונים
Keren HaYesod

קרן היסוד/התאנים
Keren HaYesod

שבטי ישראל/זבולון
קריון/ד .עכו חיפה
Rabin Avenue

מרפאת זבולון
HaMeyasdim

האצל/הבנים
רבין/האצל
דרך בגין/יקינטון
Begin

יקינטון/לוטם
Yakinton

יקינטון/יסמין

יקינטון/בגין
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