
כיוון: ת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו ת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה

06:00 - 22:30ראשון

06:00 - 22:30שני

06:00 - 22:30שלישי

06:00 - 22:30רביעי

06:00 - 22:30חמישי

06:20 - 15:45שישי

20:50 - 23:30שבת

מידע על קו 12
כיוון: ת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה

תחנות: 42
משך הנסיעה: 34 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מפת המסלול של קו 12

לקו 12 ת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה: 06:00 - 22:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 12 וכדי לדעת מתי יגיע קו 12

מפה ולוחות זמנים של קו 12

צפייה באתרת. מרכזית חדרה ← ת. מרכזית חדרה 12

ת. מרכזית חדרה

הלל יפה/הרברט סמואל

הנשיא וייצמן/הלל יפה

הנשיא וייצמן/הבנים

הגיבורים/הנשיא וייצמן

הגיבורים/הרברט סמואל

הרברט סמואל/הגיבורים

חטיבת גולני/חברת עזרא

חטיבת גולני/כספי

חטיבת גולני/נהלל

חטיבת גולני/נהלל

חטיבת גולני/נהלל

חטיבת גולני/יפה נוף

העצמאות/כ''ט בנובמבר

העצמאות/שדרות האביב

העצמאות/יציאת אירופה

קיבוץ גלויות/גדות

קיבוץ גלויות/השושנים

קיבוץ גלויות/בית ספר פאר עם

קיבוץ גלויות/חיפה

השושנים/חיפה

השושנים/התאנים
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לוחות זמנים ומפה של קו 12 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

השושנים

התאנים/נחל פולג

קניון גני הדרים/הפרדס

הפרדס/עירית

הפרדס/פקאן

הפרדס/שפק

הפרדס/כביש 9

הפרדס/משמר הגבול

חטיבת הנחל/נחל צין

חטיבת הנח''ל/נהלל

חטיבת הנח''ל/חברת עזרא

חברת עזרא/חטיבת הנח''ל

חטיבת גולני/חברת עזרא

הרברט סמואל/תרנ''א

הגיבורים/העלייה הראשונה

הגיבורים/הנשיא וייצמן

הנשיא וייצמן/הבנים

הנשיא ויצמן/יהודה הלוי

תיכון חדרה/רמב''ם

ת. מרכזית חדרה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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