מפה ולוחות זמנים של קו 183

183

מגדל העמק ↔ נצרת עילית

צפה באתר

לקו ) 183מגדל העמק ↔ נצרת עילית( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מגדל העמק←נצרת עילית (2) 19:00 - 06:00 :נצרת עילית←מגדל העמק18:00 - 06:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  183וכדי לדעת מתי יגיע קו 183

כיוון :מגדל העמק←נצרת עילית
 42תחנות

מבני התעשייה
טאוור
Sderot Shaul Amor

צומת רמת גבריאל

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 183
לוח זמנים של קו מגדל העמק←נצרת עילית
ראשון

19:00 - 06:00

שני

19:00 - 06:00

שלישי

19:00 - 06:00

רביעי

19:00 - 06:00

חמישי

19:00 - 06:00

יפיע א'/כניסה

שישי

לא פעיל

421/300

שבת

לא פעיל

יפיע ב'/בנק
יפיע ג'/קופת חולים
402/300
יפיע ד'/יציאה
דרך חיפה
Haifa

דרך חיפה
דרך חיפה5104/
דרך חיפה5124/
צ.הפיקוד
צומת נצרת דרום
משרד הבריאות
עוקף נצרת
ביטוח לאומי

מידע על קו 183
כיוון :מגדל העמק←נצרת עילית
תחנות42 :
משך הנסיעה 49 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מבני התעשייה ,טאוור ,צומת רמת
גבריאל ,יפיע א'/כניסה ,421/300 ,יפיע ב'/בנק ,יפיע ג'/קופת
חולים ,402/300 ,יפיע ד'/יציאה ,דרך חיפה ,דרך חיפה ,דרך
חיפה ,5104/דרך חיפה ,5124/צ.הפיקוד ,צומת נצרת דרום,
משרד הבריאות ,עוקף נצרת ,ביטוח לאומי ,מרכז ביג ,שוק
עירוני/דרך הציונות ,הקניון/דרך הציונות ,דרך הציונות/דרך
העמק ,הציונות/ציפורי ,הציונות א' ,צומת נצרת צפון ב ,בי''ח
סיעודי הגליל ,ריינה/כניסה ,ריינה/המעיין ,ריינה/מרכז ,קופת
חולים ,754/ריינה/יציאה ,מכללת אל מראה ,מרכז פיס
לקשיש ,משהד מרכז ,אזור תעשיה ציפורית ,היוצר ,1
היוצר/המרכבה ,המוביל/היוצר ,המוביל/הסדנא ,המרכבה ,8
המרכבה  ,6המרכבה 3

מרכז ביג
שוק עירוני/דרך הציונות
הקניון/דרך הציונות
דרך הציונות/דרך העמק
הציונות/ציפורי
הציונות א'
איריס

צומת נצרת צפון ב
בי''ח סיעודי הגליל
ריינה/כניסה
ריינה/המעיין
ריינה/מרכז
קופת חולים754/
ריינה/יציאה
מכללת אל מראה
מרכז פיס לקשיש
משהד מרכז
אזור תעשיה ציפורית
היוצר 1
היוצר/המרכבה
המוביל/היוצר
המוביל/הסדנא
המרכבה 8
המרכבה 6
המרכבה 3

כיוון :נצרת עילית←מגדל העמק
 39תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 183
לוח זמנים של קו נצרת עילית←מגדל העמק
ראשון

18:00 - 06:00

שני

18:00 - 06:00

המרכבה 4

שלישי

18:00 - 06:00

המרכבה 5

רביעי

18:00 - 06:00

חמישי

18:00 - 06:00

המרכבה 2

המרכבה 7
המרכבה/הסדנא

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

המוביל/הסדנא
המוביל/היוצר
היוצר/המרכבה
היוצר 4
אזור תעשיה ציפורית
משהד מרכז
מרכז פיס לקשיש
מכללת אל מראה
צומת משהד
ריינה א'/כניסה
תיכון
ריינה ב'/מרכז
ריינה ג'/מעיין
ריינה ד'/יציאה
בי''ח סעודי הגליל
דרך הציונות/אגוז
הציונות/ציפורי
קרית הממשלה/דרך הציונות
HaZionut

דרך הציונות/החטיבות
הציונות/דרך העמק

מידע על קו 183
כיוון :נצרת עילית←מגדל העמק
תחנות39 :
משך הנסיעה 49 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :המרכבה  ,2המרכבה  ,4המרכבה
 ,5המרכבה  ,7המרכבה/הסדנא ,המוביל/הסדנא,
המוביל/היוצר ,היוצר/המרכבה ,היוצר  ,4אזור תעשיה
ציפורית ,משהד מרכז ,מרכז פיס לקשיש ,מכללת אל מראה,
צומת משהד ,ריינה א'/כניסה ,תיכון ,ריינה ב'/מרכז ,ריינה
ג'/מעיין ,ריינה ד'/יציאה ,בי''ח סעודי הגליל ,דרך
הציונות/אגוז ,הציונות/ציפורי ,קרית הממשלה/דרך הציונות,
דרך הציונות/החטיבות ,הציונות/דרך העמק ,צומת המחצבות,
ביטוח לאומי/כביש  ,75הר הקפיצה/כביש  ,75כביש נצרת
חיפה ,צ.הפיקוד ,דרך חיפה ,5124/דרך חיפה ,5104/דרך
חיפה ,יפיע א'/כניסה ,יפיע ב'/בית עלמין ,יפיע ג ,יפיע
ד'/יציאה ,טאוור ,מבני התעשייה

צומת המחצבות
ביטוח לאומי/כביש 75
הר הקפיצה/כביש 75
כביש נצרת חיפה
צ.הפיקוד
דרך חיפה5124/
דרך חיפה5104/
דרך חיפה
יפיע א'/כניסה
יפיע ב'/בית עלמין
Haifa

יפיע ג
יפיע ד'/יציאה
טאוור
מבני התעשייה

לוחות זמנים ומפה של קו  183זמינים 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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