מפה ולוחות זמנים של קו 947

 947חיפה ↔ ירושלים

צפה באתר

לקו ) 947חיפה ↔ ירושלים( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חיפה←ירושלים (2) 21:00 - 05:50 :ירושלים←חיפה20:40 - 06:05 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  947וכדי לדעת מתי יגיע קו 947

כיוון :חיפה←ירושלים
 29תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 947
לוח זמנים של קו חיפה←ירושלים
ראשון

21:00 - 05:50

שני

21:00 - 05:50

מסעף עתלית

שלישי

21:00 - 05:50

מחלף אור עקיבא

רביעי

21:00 - 05:50

חמישי

21:00 - 05:50

שישי

15:50 - 06:00

שבת

22:30 - 17:20

ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני

צומת אולגה
שביל ישראל

הרצל/עולי הגרדום
ת .מרכזית נתניה/הורדה
Binjamin Avenue

ת .מרכזית נתניה/רציפים
צומת השרון
צומת פרדסיה
צומת הדסים )לכיוון דרום(
מחלף דרור
מחלף הדרים
וייצמן/כביש 4
מסוף רעננה
HaPnina

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים
קניון מרגלית השרון/דרך רמתיים
קניון שרונים
מחלף ירקון

מידע על קו 947
כיוון :חיפה←ירושלים
תחנות29 :
משך הנסיעה 139 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים
בינעירוני ,מסעף עתלית ,מחלף אור עקיבא ,צומת אולגה,
הרצל/עולי הגרדום ,ת .מרכזית נתניה/הורדה ,ת .מרכזית
נתניה/רציפים ,צומת השרון ,צומת פרדסיה ,צומת הדסים
)לכיוון דרום( ,מחלף דרור ,מחלף הדרים ,וייצמן/כביש  ,4מסוף
רעננה ,הוד השרון מרכז/דרך רמתיים ,קניון מרגלית
השרון/דרך רמתיים ,קניון שרונים ,מחלף ירקון ,צומת גנים,
צומת סירקין ,ירושלים/שלמה ,מחלף שערייה/כביש ,471
צומת טייסים ,צומת בדק ,צומת תעשייה אווירית ,צומת אל על,
מחלף שורש ,מחלף חמד ,ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים

צומת גנים
צומת סירקין
ירושלים/שלמה
Nasi Yossef Ben Eliezer

מחלף שערייה/כביש 471
צומת טייסים
צומת בדק
צומת תעשייה אווירית
צומת אל על
מחלף שורש
מחלף חמד
ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

כיוון :ירושלים←חיפה
 29תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 947
לוח זמנים של קו ירושלים←חיפה
ראשון

20:40 - 06:05

שני

20:40 - 06:05

שלישי

20:40 - 06:05

רביעי

20:40 - 06:05

חמישי

20:40 - 06:05

צומת אל על

שישי

16:30 - 06:10

צומת תעשייה אווירית

שבת

23:00 - 19:45

ת .מרכזית ירושלים קומה /3רציפים
 224יפו

מחלף חמד
מחלף שורש

צומת בדק
צומת הטייסים
צומת שערייה
צומת עמישב
צומת סירקין
צומת גנים
מחלף ירקון
דרך רמתיים/החרש
דרך רמתיים/ז'בוטינסקי
ככר הנשיא
מסוף רעננה
HaPnina

צומת כפר סבא רעננה צפון
מחלף הדרים
מחלף דרור
צומת הדסים )לכיוון צפון(
צומת פרדסיה
צומת השרון
ת .מרכזית נתניה/הורדה
Binjamin Avenue

ת .מרכזית נתניה/רציפים
צומת אולגה

מידע על קו 947
כיוון :ירושלים←חיפה
תחנות29 :
משך הנסיעה 139 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ירושלים קומה
/3רציפים ,מחלף חמד ,מחלף שורש ,צומת אל על ,צומת
תעשייה אווירית ,צומת בדק ,צומת הטייסים ,צומת שערייה,
צומת עמישב ,צומת סירקין ,צומת גנים ,מחלף ירקון ,דרך
רמתיים/החרש ,דרך רמתיים/ז'בוטינסקי ,ככר הנשיא ,מסוף
רעננה ,צומת כפר סבא רעננה צפון ,מחלף הדרים ,מחלף
דרור ,צומת הדסים )לכיוון צפון( ,צומת פרדסיה ,צומת השרון,
ת .מרכזית נתניה/הורדה ,ת .מרכזית נתניה/רציפים ,צומת
אולגה ,מחלף אור עקיבא ,מסעף עתלית ,מת''מ ,ת .רכבת
חוף הכרמל

שביל ישראל

מחלף אור עקיבא
מסעף עתלית
מת''מ
ת .רכבת חוף הכרמל

לוחות זמנים ומפה של קו  947זמינים 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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