
כיוון: כפר חסידים א' ← קריית אתא

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 30
לוח זמנים של קו כפר חסידים א' ← קריית אתא

06:10 - 22:40ראשון

06:10 - 22:40שני

06:10 - 22:40שלישי

06:10 - 22:40רביעי

06:10 - 22:40חמישי

06:10 - 14:30שישי

21:15 - 23:15שבת

מידע על קו 30
כיוון: כפר חסידים א' ← קריית אתא

תחנות: 42
משך הנסיעה: 35 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 30 כפר חסידים א' ← קריית אתא יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כפר חסידים א' ← קריית אתא: 06:10 - 22:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 30 וכדי לדעת מתי יגיע קו 30

צפייה באתרכפר חסידים א' ← קריית אתא 30

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
Parag

מפה ולוחות זמנים של קו 30

https://moovitapp.com/israel-1/lines/30/667787/2779829/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%90%27%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90
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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

מעון נווה רם/הרקפות
HaRakafot

מסעף כפר חסידים

צומת כפר חסידים

עצמאות/בית וגן
Bait VeGan

העצמאות/הנביאים

קניון כפיר/העצמאות

הציונות/המייסדים

הרצל/הציונות
HaTsiyonut Avenue

המגינים/סוקולוב

העצמאות/המגינים
Sderot HaMeginim
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לוחות זמנים ומפה של קו 30 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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