מפה ולוחות זמנים של קו 12

12

כעביה-טבאש-חג'אג'רה ↔ נצרת

צפה באתר

לקו ) 12כעביה-טבאש-חג'אג'רה ↔ נצרת( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1כעביה-טבאש-חג'אג'רה←נצרת (2) 19:30 - 06:30 :נצרת←כעביה-טבאש-חג'אג'רה20:30 - 07:45 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  12וכדי לדעת מתי יגיע קו 12

כיוון :כעביה-טבאש-חג'אג'רה←נצרת
 56תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו כעביה-טבאש-חג'אג'רה←נצרת
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

טבאש/מרכז

שלישי

לא פעיל

טבאש/מסגד

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

שישי

לא פעיל

שבת

19:30 - 06:30

טבאש ב

טבאש/גן אירועים
כעבייה א/כניסה
כעבייה ב'/מסגד
בי''ס תיכון כעבייה
כעבייה א'/כניסה
כעבייה ג'/מרפאה לבריאות המשפחה
כעבייה ד/מועצה מקומית
כעבייה צפון א'/כניסה
מרכז ג'עפר
כעבייה צפון ג/גבעת רשיד
כעבייה צפון ד'/מסגד
כעבייה 2
כעבייה צפון ה'/יציאה
צומת כעבייה/כעבייה צפון
שכונת אלטואהר
חג'אג'רה א'/כניסה

מידע על קו 12
כיוון :כעביה-טבאש-חג'אג'רה←נצרת
תחנות56 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :טבאש ב ,טבאש/מרכז,
טבאש/מסגד ,טבאש/גן אירועים ,כעבייה א/כניסה ,כעבייה
ב'/מסגד ,בי''ס תיכון כעבייה ,כעבייה א'/כניסה ,כעבייה
ג'/מרפאה לבריאות המשפחה ,כעבייה ד/מועצה מקומית,
כעבייה צפון א'/כניסה ,מרכז ג'עפר ,כעבייה צפון ג/גבעת
רשיד ,כעבייה צפון ד'/מסגד ,כעבייה  ,2כעבייה צפון ה'/יציאה,
צומת כעבייה/כעבייה צפון ,שכונת אלטואהר ,חג'אג'רה
א'/כניסה ,חג'אג'רה ב ,חג'אג'רה  ,6חג'אג'רה ג ,בי''ס יסודי
חגאגרה ,חג'אג'רה ד'/בית ספר יסודי ,בית עלמין/חג'אג'רה,
זרזיר א'/כניסה מערבית ,זרזיר ב ,זרזיר ג ,זרזיר/מסגד ,מועצה
מקומית בית זרזיר ,צומת גבעת אלה ,צומת ג'ריפאת ,צומת
מזאריב ,צומת נהלל/כביש  ,7626צומת נהלל ,צומת תמרת,
צומת מגדל העמק ,טאוור ,מבני התעשייה ,מפעל ווישי ,שד.
שאול עמור/הגיא ,כיכר העיר ,מנזר המלאך גבריאל ,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 ,פאולוס השישי ,5089/פאולוס השישי,5115/
פאולוס השישי ג ,פאולוס השישי ד

חג'אג'רה ב
חג'אג'רה 6
חג'אג'רה ג
בי''ס יסודי חגאגרה
חג'אג'רה ד'/בית ספר יסודי
בית עלמין/חג'אג'רה
זרזיר א'/כניסה מערבית
זרזיר ב
זרזיר ג
זרזיר/מסגד
מועצה מקומית בית זרזיר
צומת גבעת אלה
צומת ג'ריפאת
צומת מזאריב
צומת נהלל/כביש 7626
צומת נהלל
צומת תמרת
צומת מגדל העמק
טאוור
מבני התעשייה
מפעל ווישי
שד .שאול עמור/הגיא
כיכר העיר
מנזר המלאך גבריאל
Hashoter square

שכונת נוף העמק
יפיע א'/כניסה
יפיע ב'/בנק
יפיע ג'/קופת חולים

יפיע ד'/יציאה
דרך חיפה
Haifa

דרך חיפה5124/
צ.הפיקוד
צומת נצרת דרום
פאולוס השישי5089/
פאולוס השישי5115/
אל ואדי אל ג'וואני

פאולוס השישי ג
פאולוס השישי ד

כיוון :נצרת←כעביה-טבאש-חג'אג'רה
 52תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו נצרת←כעביה-טבאש-חג'אג'רה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

פאולוס השישי3033/

שלישי

לא פעיל

פאולוס השישי5083/

רביעי

לא פעיל

Paulus Hashishi

חמישי

לא פעיל

פאולוס השישי5089/

שישי

לא פעיל

כביש נצרת חיפה

שבת

20:30 - 07:45

תחנה מרכזית

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
קניון/שאול עמור
מפעל ווישי
מבני התעשייה
טאוור
Sderot Shaul Amor

צומת רמת גבריאל
צומת מגדל העמק 75/7555
צומת תמרת
צומת נהלל
צומת מזאריב
שכונת עיאדאת דרומית

מידע על קו 12
כיוון :נצרת←כעביה-טבאש-חג'אג'רה
תחנות52 :
משך הנסיעה 54 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :תחנה מרכזית ,פאולוס
השישי ,3033/פאולוס השישי ,5083/פאולוס השישי,5089/
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 ,קניון/שאול
עמור ,מפעל ווישי ,מבני התעשייה ,טאוור ,צומת רמת גבריאל,
צומת מגדל העמק  ,75/7555צומת תמרת ,צומת נהלל,
צומת מזאריב ,שכונת עיאדאת דרומית ,צומת
עיאדאת/גריפאת ,צומת גבעת אלה ,מועצה מקומית בית
זרזיר ,צומת אל הייב ,שכונת ג'ואמיס/יציאה ,מחלף זרזיר ,בית
עלמין/חג'אג'רה ,חג'אג'רה א'/כניסה ,חג'אג'רה ב ,חג'אג'רה
 ,6חג'אג'רה ג ,בי''ס יסודי חגאגרה ,חג'אג'רה ד'/בית ספר
יסודי ,שכונת אלטואהר ,כעבייה צפון א'/כניסה ,מרכז ג'עפר,
כעבייה צפון ג/גבעת רשיד ,כעבייה צפון ד'/מסגד ,כעבייה
צפון ה'/יציאה ,גבעת רשיד ,בי''ס תיכון כעבייה ,כעבייה
א'/כניסה ,ב''ס לנהיגה ,כעבייה ג'/יציאה ,טבאש/גן אירועים,
טבאש/מסגד ,טבאש א ,טבאש ב

צומת עיאדאת/גריפאת
צומת גבעת אלה
מועצה מקומית בית זרזיר
צומת אל הייב
שכונת ג'ואמיס/יציאה
מחלף זרזיר
בית עלמין/חג'אג'רה
חג'אג'רה א'/כניסה
חג'אג'רה ב
חג'אג'רה 6
חג'אג'רה ג
בי''ס יסודי חגאגרה
חג'אג'רה ד'/בית ספר יסודי
שכונת אלטואהר
כעבייה צפון א'/כניסה
מרכז ג'עפר
כעבייה צפון ג/גבעת רשיד
כעבייה צפון ד'/מסגד
כעבייה צפון ה'/יציאה
גבעת רשיד
בי''ס תיכון כעבייה
כעבייה א'/כניסה
ב''ס לנהיגה
כעבייה ג'/יציאה
טבאש/גן אירועים
טבאש/מסגד
טבאש א
טבאש ב

לוחות זמנים ומפה של קו  12זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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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www.moovit.com
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