מפה ולוחות זמנים של קו 430

430

חיפה ↔ טבריה

צפה באתר

לקו ) 430חיפה ↔ טבריה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חיפה← טבריה (2) 23:30 - 06:30 :טבריה←חיפה22:00 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  430וכדי לדעת מתי יגיע קו 430

כיוון :חיפה←טבריה
 35תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 430
לוח זמנים של קו חיפה← טבריה
ראשון

23:30 - 06:30

שני

23:30 - 06:30

מחלף יגור

שלישי

23:30 - 06:30

צומת כפר חסידים

רביעי

23:30 - 06:30

חמישי

23:30 - 06:30

שישי

16:15 - 07:10

שבת

23:40 - 17:20

ת .מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

צומת זבולון
צומת שפרעם
צומת עדי
מסעף המחצבה מזרח/כביש 79
צומת ביר אל מכסור
צומת אלון הגליל
צומת המוביל
צומת הלוחם הבדואי
מחלף הושעיה
הושעיה/ש.ג.מ .ציפורית
מחלף הושעיה
צומת ערב אל היב
חברת החשמל77/
צומת בית רימון
מחלף טורען
צומת מחנה שמשון

מידע על קו 430
כיוון :חיפה← טבריה
תחנות35 :
משך הנסיעה 62 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית המפרץ/רציפים
בינעירוני ,מחלף יגור ,צומת כפר חסידים ,צומת זבולון ,צומת
שפרעם ,צומת עדי ,מסעף המחצבה מזרח/כביש  ,79צומת
ביר אל מכסור ,צומת אלון הגליל ,צומת המוביל ,צומת הלוחם
הבדואי ,מחלף הושעיה ,הושעיה/ש.ג.מ .ציפורית ,מחלף
הושעיה ,צומת ערב אל היב ,חברת החשמל ,77/צומת בית
רימון ,מחלף טורען ,צומת מחנה שמשון ,מחלף גולני/לכיוון
מזרח ,צומת גבעת אבני ,פארק תעשיה קדמת ,צומת פוריה,
צומת מצפה ,שדרות מנחם בגין/ספיר ,צומת כפר חיטים,
שדרות מנחם בגין/וינגייט ,שדרות מנחם בגין ,משטרה/שמעון
דהאן ,שמעון דהאן/השומר ,נייברג/ביאליק ,אוהל יעקב/א.ז.
ורנר ,אלחדיף/קונטיננטל ,יהודה הלוי-דנילוף סנטר ,ת.
מרכזית טבריה/הורדה

מחלף גולני/לכיוון מזרח
צומת גבעת אבני
פארק תעשיה קדמת
צומת פוריה
צומת מצפה
שדרות מנחם בגין/ספיר
צומת כפר חיטים
שדרות מנחם בגין/וינגייט
שדרות מנחם בגין
Menachem Begin

משטרה/שמעון דהאן
שמעון דהאן/השומר
Shimon Dahan

נייברג/ביאליק
אוהל יעקב/א.ז .ורנר
Ohel Yaakov

אלחדיף/קונטיננטל
ElHadif

יהודה הלוי-דנילוף סנטר
Yehuda HaLevy

ת .מרכזית טבריה/הורדה

כיוון :טבריה←חיפה
 32תחנות

ת .מרכזית טבריה/רציפים
אלחדיף/טבור הארץ
ElHadif

נייברג/אוהל יעקב
Ohel Yaakov

שמעון דהאן
Shimon Dahan

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 430
לוח זמנים של קו טבריה←חיפה
ראשון

22:00 - 05:30

שני

22:00 - 05:30

שלישי

22:00 - 05:30

רביעי

22:00 - 05:30

חמישי

22:00 - 05:30

שישי

15:30 - 06:50

שבת

22:15 - 16:45

שדרות מנחם בגין/וינגייט
Menachem Begin

צומת כפר חיטים
שדרות ספיר/דרך מנחם בגין
Sapir Avenue

שד .ספיר/יפה נוף
Oranim

הנשיא וייצמן/שז''ר
HaNassi Weizmann

וייצמן/האבות
צומת טבריה
צומת פוריה
צומת פארק תעשיות קדמת
צומת גבעת אבני
מחלף גולני/לכיוון מערב
צומת מחנה שמשון
מחלף טורען
צומת בית רימון
צומת ערב אל היב
מחלף הושעיה
צומת הלוחם הבדואי
צומת המוביל
מסעף אלון הגליל

מידע על קו 430
כיוון :טבריה←חיפה
תחנות32 :
משך הנסיעה 55 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית טבריה/רציפים,
אלחדיף/טבור הארץ ,נייברג/אוהל יעקב ,שמעון דהאן ,שדרות
מנחם בגין/וינגייט ,צומת כפר חיטים ,שדרות ספיר/דרך מנחם
בגין ,שד .ספיר/יפה נוף ,הנשיא וייצמן/שז''ר ,וייצמן/האבות,
צומת טבריה ,צומת פוריה ,צומת פארק תעשיות קדמת ,צומת
גבעת אבני ,מחלף גולני/לכיוון מערב ,צומת מחנה שמשון,
מחלף טורען ,צומת בית רימון ,צומת ערב אל היב ,מחלף
הושעיה ,צומת הלוחם הבדואי ,צומת המוביל ,מסעף אלון
הגליל ,צומת ביר אל מכסור ,מסעף המחצבה מערב/כביש ,79
צומת הרדוף ,צומת שפרעם ,צומת סומך ,צומת זבולון ,צומת
כפר חסידים ,מחלף יגור ,ת .מרכזית המפרץ/הורדה

צומת ביר אל מכסור
מסעף המחצבה מערב/כביש 79
צומת הרדוף
צומת שפרעם
צומת סומך
צומת זבולון
צומת כפר חסידים
מחלף יגור
ת .מרכזית המפרץ/הורדה

לוחות זמנים ומפה של קו  430זמינים 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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