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משך הנסיעה: 62 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: יפיע א'/כניסה, יפיע ד'/יציאה,
דרך חיפה, דרך חיפה/5124, צ.הפיקוד, צומת נצרת דרום,

פאולוס השישי/5089, פאולוס השישי/5115, פאולוס השישי
ג, פאולוס השישי/תופיק זיאד, ת. מרכזית נצרת, פאולוס

השישי, פאולוס השישי/הגליל, הגליל/אל סאלם, בי''ס סנט
ג'וזף, הגליל, הגליל/סאפוריה, צומת נצרת צפון, צומת נצרת
צפון א, צומת נצרת צפון ב, בי''ח סיעודי הגליל, ריינה/כניסה,

ריינה/המעיין, מועצה מקומית ריינה, קופת חולים/754,
ריינה/יציאה, צומת משהד, צומת שכונת בנה ביתך, כפר כנא

א'/כניסה, מעל המעיין, כפר כנא ג'/מעיין, כנסיה, כניסת רחוב
הכנסיות, קאנא אלג'ליל, כפר כנא ז'/בי''ס חט''ב א, צומת בית

רימון, מחלף טורען, צומת מחנה שמשון, מחלף גולני/לכיוון
מזרח, צומת גבעת אבני, פארק תעשיה קדמת, צומת פוריה,

מסעף אזור תעשיה, מסעף הזורעים, בית חולים פוריה, מסעף
נווה עובד, מסעף נווה עובד ד', צומת פוריה עילית, כפר

עבודה 1, צומת אלומות, מסעף מושבת כנרת, מוזיאון, בית
ספר אזורי בית ירח, דגניה א', דגניה ב', מועצה אזורית עמק

הירדן, חוף צמח, מכללה איזורית עמק הירדן

לקו 31 יפיע ← מ.א. עמק הירדן יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) יפיע ← מ.א. עמק הירדן: 06:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 31 וכדי לדעת מתי יגיע קו 31

צפייה באתריפיע ← מ.א. עמק הירדן 31
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לוחות זמנים ומפה של קו 31 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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