
כיוון: נצרת ← נצרת עילית

16 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 47
לוח זמנים של קו נצרת ← נצרת עילית

06:00 - 15:40ראשון

06:00 - 15:40שני

06:00 - 15:40שלישי

06:00 - 15:40רביעי

06:00 - 15:40חמישי

06:00 - 15:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 47
כיוון: נצרת ← נצרת עילית

תחנות: 16
משך הנסיעה: 16 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר תיכון שנלר, פארק
שנלר, פארק שנלר, בריכת המים, שנלר, אל עומאל אל
ערב/5057, אל עומאל אל ערב/5074, אל עומאל אל

ערב/5060, 5070/5068, 5070/5077, בי''ס אבן חלדון,
פאולוס השישי/תופיק זיאד, תאופיק זיאד / אכסאל, בי''ס אורט,
קניון לב העיר/דרך החטיבות, מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק

לקו 47 (נצרת ← נצרת עילית) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת ← נצרת עילית: 06:00 - 15:40 (2) נצרת עילית ← נצרת: 06:30 - 15:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 47 וכדי לדעת מתי יגיע קו 47

צפייה באתרנצרת ← נצרת עילית 47

בית ספר תיכון שנלר

פארק שנלר

פארק שנלר

בריכת המים

שנלר

אל עומאל אל ערב/5057
Al Umal Al Arab

אל עומאל אל ערב/5074

אל עומאל אל ערב/5060

5070/5068

5070/5077

בי''ס אבן חלדון

פאולוס השישי/תופיק זיאד

תאופיק זיאד / אכסאל
Paulus Hashishi

בי''ס אורט

קניון לב העיר/דרך החטיבות

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מפה ולוחות זמנים של קו 47

https://moovitapp.com/israel-1/lines/47/510478/1914442/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-Israel-1-4-510478-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


https://moovitapp.com/israel-1/lines/47/510478/1914442/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


כיוון: נצרת עילית ← נצרת

14 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 47
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← נצרת

06:30 - 15:00ראשון

06:30 - 15:00שני

06:30 - 15:00שלישי

06:30 - 15:00רביעי

06:30 - 15:00חמישי

06:30 - 15:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 47
כיוון: נצרת עילית ← נצרת

תחנות: 14
משך הנסיעה: 17 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכז תרבות/מעלה יצחק, קניון
לב העיר/דרך החטיבות, בי''ס אורט, אכסאל/דרך א סלאם,

פאולוס השישי/תופיק זיאד, 5070/אל ואדי אל ג'וואני,
המתנ''ס/5078, אל עומאל אל ערב/5046, בנין מס 4, אל
עומאל אל ערב/5057, אלחווז שנלר, פארק שנלר, שנלר,

בית ספר תיכון שנלר

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

קניון לב העיר/דרך החטיבות

בי''ס אורט

אכסאל/דרך א סלאם

פאולוס השישי/תופיק זיאד

5070/אל ואדי אל ג'וואני

המתנ''ס/5078

אל עומאל אל ערב/5046

בנין מס 4
Al Umal Al Arab

אל עומאל אל ערב/5057
Al Umal Al Arab

אלחווז שנלר

פארק שנלר

שנלר

בית ספר תיכון שנלר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/47/510478/1914441/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/47/510478/1914441/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


לוחות זמנים ומפה של קו 47 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.

© Moovit 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/47/510478/1914442/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://prod-seo-resources-gen.moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA&lang=he

