
כיוון: קצרין ← קריית שמונה

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 54
לוח זמנים של קו קצרין ← קריית שמונה

07:00 - 14:30ראשון

07:00 - 14:30שני

07:00 - 14:30שלישי

07:00 - 14:30רביעי

07:00 - 14:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 54
כיוון: קצרין ← קריית שמונה

תחנות: 36
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 54 (קצרין ← קריית שמונה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קצרין ← קריית שמונה: 07:00 - 14:30(2) קריית שמונה ← קצרין: 13:40 - 19:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 54 וכדי לדעת מתי יגיע קו 54

מפה ולוחות זמנים של קו 54

צפייה באתרקצרין ← קריית שמונה 54

בית ספר נופי גולן/סלעית

קניון לב קצרין

צומת קצרין

צומת קצרין צפון

קדמת צבי/9098

קדמת צבי

מחנה קרן

מחנה עוז

מחנה סער

צומת נפח

צומת השריון

מסעף אורטל

אורטל

מסעף אורטל

צומת אביטל

עין זיוון

צומת אביטל

כיכר

מפעל בנטל

מרום גולן מרכז

מחנה אל פורן

צומת האמיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/54/668518/2781131/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-16-668518&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%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%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-Israel-1-16-668518-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


כיוון: קריית שמונה ← קצרין

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 54
לוח זמנים של קו קריית שמונה ← קצרין

13:40 - 19:30ראשון

13:40 - 19:30שני

13:40 - 19:30שלישי

13:40 - 19:30רביעי

13:40 - 19:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 54
כיוון: קריית שמונה ← קצרין

תחנות: 39
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מחנה רוויה

מסעף קלע אלון

קלע אלון

מסעף קלע אלון

צומת גונן

מסעף להבות הבשן

מסעף עמיר

מרכז קלור/כפר בלום

מסעף כפר בלום צפון

מסעף בית הלל דרום

הנרייטה סאלד/קרן היסוד

תל חי/הנרייטה סאלד

תל חי/אורי אילן

ת. מרכזית ק''ש/הורדה

ת. מרכזית ק''ש/רציפים

תל חי/סיני

הנרייטה סאלד/אליעזר פרי

הירדן/התעשיה

מסעף בית הלל דרום

מרכז קלור/כפר בלום

מסעף כפר בלום צפון

עמיר מרכז

מסעף עמיר

9779/918

מסעף שמיר

מסעף להבות הבשן

צומת גונן

מסעף קלע אלון

קלע אלון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/54/668518/2781131/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-16-668518&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/54/668518/2781132/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-16-668518&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 54 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

מסעף קלע אלון

מחנה רוויה

צומת האמיר

מחנה אל פורן

מפעל בנטל

מרום גולן מרכז

כיכר אביטל בנטל

צומת בנטל תחתון

צומת אביטל

עין זיוון

צומת אביטל

מסעף אורטל

אורטל

מסעף אורטל

צומת השריון

צומת נפח

מחנה סער

מחנה עוז

מחנה קרן

קדמת צבי/9098

קדמת צבי

מחנה קידמת צבי

צומת קצרין צפון

קניון לב קצרין

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/54/668518/2781132/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-16-668518&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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