
כיוון: מ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 111
לוח זמנים של קו מ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית

05:45 - 22:15ראשון

05:45 - 22:15שני

05:45 - 22:15שלישי

05:45 - 22:15רביעי

05:45 - 22:15חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 111
כיוון: מ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית

תחנות: 39
משך הנסיעה: 33 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת כפר ברוך, שגיא
2000/כביש 7255, מפעלי העמק, דרך העמק/המגל, דרך

העמק/הנפח, מרכז שיקומי/דרך העמק, דרך העמק/משעול
הדקלים, דרך העמק/הראשונים, כיכר העיר, מנזר המלאך

גבריאל, שד. הבנים/חבצלת, 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/תופיק זיאד, ת. מרכזית נצרת, פאולוס השישי/הגליל,

הגליל/אל סאלם, הגליל/4000, שכונת נמסאוי, קרית
הממשלה/שדרות מעלה יצחק, מרכז תרבות/מעלה יצחק,

בית ספר שרת/מעלה יצחק, מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק,
שדרות מעלה יצחק/הפסגות, אורט יגאל אלון/מעלה יצחק,
בית עלמין ישן/מעלה יצחק, 'בית עלמין חדש/שער ג, 'בית

עלמין חדש/שער ד, מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק, מרכז
מסחרי/המעיין

לקו 111 (מ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית: 05:45 - 22:15 (2) נצרת עילית ← מ.א. עמק יזרעאל: 05:10 - 21:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 111 וכדי לדעת מתי יגיע קו 111

צפייה באתרמ.א. עמק יזרעאל ← נצרת עילית 111

ת. רכבת כפר ברוך

שגיא 2000/כביש 7255

מפעלי העמק

דרך העמק/המגל

דרך העמק/הנפח

מרכז שיקומי/דרך העמק
Ha'Itztadion

דרך העמק/משעול הדקלים
כיכר יצחק רבין

דרך העמק/הראשונים

כיכר העיר

מנזר המלאך גבריאל
Hashoter square

שד. הבנים/חבצלת
HaBanim Avenue

שכונת נוף העמק

יפיע א'/כניסה

יפיע ב'/בנק

יפיע ג'/קופת חולים

יפיע ד'/יציאה

דרך חיפה
Haifa

מפה ולוחות זמנים של קו 111

https://moovitapp.com/israel-1/lines/111/669272/2788793/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
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%9E_%D7%90_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-Israel-1-4-669272-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


דרך חיפה/5124

צ.הפיקוד

צומת נצרת דרום

פאולוס השישי/5089

פאולוס השישי/5115
אל ואדי אל ג'וואני

פאולוס השישי/תופיק זיאד

ת. מרכזית נצרת

פאולוס השישי/הגליל

הגליל/אל סאלם

הגליל/4000

שכונת נמסאוי

קרית הממשלה/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית ספר שרת/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק
HaLulav

שדרות מעלה יצחק/הפסגות

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

'בית עלמין חדש/שער ג
Maale Yitzhak

'בית עלמין חדש/שער ד

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

מרכז מסחרי/המעיין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/111/669272/2788793/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


כיוון: נצרת עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 111
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

05:10 - 21:00ראשון

05:10 - 21:00שני

05:10 - 21:00שלישי

05:10 - 21:00רביעי

05:10 - 21:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 111
כיוון: נצרת עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

תחנות: 37
משך הנסיעה: 32 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכז מסחרי/המעיין, מרכז
מסחרי/שדרות מעלה יצחק, בית עלמין חדש/שער ד', בית

עלמין ישן/מעלה יצחק, אורט יגאל אלון/מעלה יצחק, שדרות
מעלה יצחק/הפסגות, מעלה יצחק/הגליל, שדרות מעלה

יצחק/יזרעאל, מגן דוד אדום/מעלה יצחק, מכללת נוף
הגליל/מעלה יצחק, קרית הממשלה/דרך הציונות, שכונת

נמסאווי, הגליל/6013, הגליל / דרך א סלאם, המעיין/פאולוס
השישי, פאולוס השישי/6177, פאולוס השישי/3033, 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, שד.
הבנים/הקישון, משטרה/שדרות הבנים, דרך העמק/שד.

הבנים, מרכז מסחרי/דרך העמק, דרך העמק/קרן היסוד, מרכז
שיקומי/דרך העמק, דרך העמק/האריזה, צומת ברוך, שגיא

2000/כביש 7255, ת. רכבת כפר ברוך/הורדה

מרכז מסחרי/המעיין

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

שדרות מעלה יצחק/הפסגות

מעלה יצחק/הגליל

שדרות מעלה יצחק/יזרעאל

מגן דוד אדום/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

קרית הממשלה/דרך הציונות
Kiryat HaMemshala

שכונת נמסאווי

הגליל/6013

הגליל / דרך א סלאם

המעיין/פאולוס השישי

פאולוס השישי/6177
Old City - 6177

פאולוס השישי/3033

פאולוס השישי/5089

כביש נצרת חיפה

צ.הפיקוד

דרך חיפה/5104

דרך חיפה

יפיע א'/כניסה

יפיע ב'/בית עלמין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/111/669272/2788792/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


Haifa

יפיע ג

יפיע ד'/יציאה

שדרות הבנים/נוף העמק
HaBanim Avenue

שד. הבנים/הקישון

משטרה/שדרות הבנים

דרך העמק/שד. הבנים

מרכז מסחרי/דרך העמק

דרך העמק/קרן היסוד
HaEmek

מרכז שיקומי/דרך העמק

דרך העמק/האריזה

צומת ברוך

שגיא 2000/כביש 7255

ת. רכבת כפר ברוך/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/111/669272/2788792/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


לוחות זמנים ומפה של קו 111 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/111/669272/2788793/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA&lang=he

