מפה ולוחות זמנים של קו  - 70הסעות תלמידים

 - 70הסעות תלמידים

צפה באתר

לקו  - 70הסעות תלמידים יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1כפר ורדים←מעלות-תרשיחא (2) 15:25 - 13:25 :מעלות-תרשיחא←כפר ורדים06:45 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  - 70הסעות תלמידים וכדי לדעת מתי יגיע קו  - 70הסעות
תלמידים

כיוון :כפר ורדים←מעלות-תרשיחא
 42תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

בית ספר ניסויי תפן
Tavor

צומת תפן
מסעף מעלות צפון

לוחות זמנים של קו  - 70הסעות תלמידים
לוח זמנים של קו כפר ורדים←מעלות-תרשיחא
ראשון

15:25 - 13:25

שני

15:25 - 13:25

שלישי

15:25 - 13:25

רביעי

15:25 - 13:25

חמישי

15:25 - 13:25

צ .פארק תעשייה/שד .הנשיא הרצוג

שישי

12:10

שד .הנשיא הרצוג/תובל

שבת

לא פעיל

HaNassi Ben Zvi Avenue

הסחלב/קהילת יהדות צרפת
Kehilat Yehude Tzarfat

כיכר יהדות צרפת
דולב/קהילת יהדות צרפת
הסחלב/קהילת יהדות צרפת
Kehilat Yehude Tzarfat

שוהם/שניר
שניר/שוהם
שניר/שוהם
שוהם/שניר
שוהם/ספיר
Mishol HaShezif

ספיר/שיזף
Mishol HaShezif

ספיר/סתוונית
Sitvanit

מידע על קו  - 70הסעות תלמידים
כיוון :כפר ורדים←מעלות-תרשיחא
תחנות42 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית ספר ניסויי תפן ,צומת תפן,
מסעף מעלות צפון ,צ .פארק תעשייה/שד .הנשיא הרצוג,
שד .הנשיא הרצוג/תובל ,הסחלב/קהילת יהדות צרפת ,כיכר
יהדות צרפת ,דולב/קהילת יהדות צרפת ,הסחלב/קהילת
יהדות צרפת ,שוהם/שניר ,שניר/שוהם ,שניר/שוהם,
שוהם/שניר ,שוהם/ספיר ,ספיר/שיזף ,ספיר/סתוונית,
ספיר/אדמונית החורש ,שדרות הנשיא הרצוג/ספיר,
אודם/שד .הנשיא הרצוג ,מרווה/שד .הנשיא הרצוג,
מרווה/שדרות הנשיא הרצוג ,מרווה/הדפנה ,מרווה/הדפנה,
ההגנה/השומר ,ההגנה/אצ''ל ,שדרות ירושלים/שיבת ציון,
שד .ירושלים/שד .מ''ג המעפילים ,מעלה חסון/קרן היסוד ,קרן
היסוד  ,1קרן היסוד/מעלה אלון ,בן גוריון/הארזים ,בן
גוריון/הכרמים ,עירייה ,המעפילים/כלנית ,שד .מ''ג
המעפילים/כלנית ,מ''ג המעפילים/כלנית ,בית ספר
אורט/שדרות מ''ג המעפילים ,רקפת/עדעד ,הורד/יקינטון,
יקינטון/משעול הברוש ,יסמין/קורנית ,מ''ג המעפילים/הנרקיס

ספיר/אדמונית החורש
שדרות הנשיא הרצוג/ספיר
אודם/שד .הנשיא הרצוג
HaNassi Ben Zvi Avenue

מרווה/שד .הנשיא הרצוג
מרווה/שדרות הנשיא הרצוג
מרווה/הדפנה
מרווה/הדפנה
ההגנה/השומר
ההגנה/אצ''ל
HaHagana

שדרות ירושלים/שיבת ציון
שד .ירושלים/שד .מ''ג המעפילים
מעלה חסון/קרן היסוד
Maale Hason

קרן היסוד 1
קרן היסוד/מעלה אלון
Keren HaYesod

בן גוריון/הארזים
בן גוריון/הכרמים
עירייה
המעפילים/כלנית
Kalanit

שד .מ''ג המעפילים/כלנית
מ''ג המעפילים/כלנית
בית ספר אורט/שדרות מ''ג המעפילים
רקפת/עדעד
Adad

הורד/יקינטון
יקינטון/משעול הברוש
יסמין/קורנית
Yasmin

מ''ג המעפילים/הנרקיס

כיוון :מעלות-תרשיחא←כפר ורדים
 27תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו  - 70הסעות תלמידים
לוח זמנים של קו מעלות-תרשיחא←כפר ורדים
ראשון

06:45

שני

06:45

שלישי

06:45

רביעי

06:45

חמישי

06:45

שניר/שוהם

שישי

06:45

שוהם/שניר

שבת

לא פעיל

הסחלב/קהילת יהדות צרפת
Kehilat Yehude Tzarfat

שוהם/שניר
שניר/שוהם

שוהם/ספיר
Mishol HaShezif

ספיר/שיזף
Mishol HaShezif

ספיר/סתוונית
Sitvanit

ספיר/אדמונית החורש
שדרות הנשיא הרצוג/ספיר
אודם/שד .הנשיא הרצוג
HaNassi Ben Zvi Avenue

מרווה/שד .הנשיא הרצוג
מרווה/שדרות הנשיא הרצוג
מרווה/הדפנה
מרווה/הדפנה
ההגנה/השומר
ההגנה/אצ''ל
HaHagana

שדרות ירושלים/שיבת ציון
שד .ירושלים/שד .מ''ג המעפילים
יסמין/קורנית
יקינטון/משעול האשל
יקינטון/משעול הברוש
הורד/יקינטון

מידע על קו  - 70הסעות תלמידים
כיוון :מעלות-תרשיחא←כפר ורדים
תחנות27 :
משך הנסיעה 34 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הסחלב/קהילת יהדות צרפת,
שוהם/שניר ,שניר/שוהם ,שניר/שוהם ,שוהם/שניר,
שוהם/ספיר ,ספיר/שיזף ,ספיר/סתוונית ,ספיר/אדמונית
החורש ,שדרות הנשיא הרצוג/ספיר ,אודם/שד .הנשיא
הרצוג ,מרווה/שד .הנשיא הרצוג ,מרווה/שדרות הנשיא
הרצוג ,מרווה/הדפנה ,מרווה/הדפנה ,ההגנה/השומר,
ההגנה/אצ''ל ,שדרות ירושלים/שיבת ציון ,שד .ירושלים/שד.
מ''ג המעפילים ,יסמין/קורנית ,יקינטון/משעול האשל,
יקינטון/משעול הברוש ,הורד/יקינטון ,בית ספר אורט/שדרות
מ''ג המעפילים ,שד .מ''ג המעפילים/כלנית ,צומת תפן ,בית
ספר ניסויי תפן

בית ספר אורט/שדרות מ''ג המעפילים
שד .מ''ג המעפילים/כלנית
צומת תפן
בית ספר ניסויי תפן
Tavor

לוחות זמנים ומפה של קו  - 70הסעות תלמידים זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר
האינטרנט שלנו .www.moovit.com :היעזר 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.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovit.com
מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2018 -
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