מפה ולוחות זמנים של קו 72א

72א

מירסקי/מינץ ↔ מסוף אגד/שטראוס

צפה באתר

לקו 72א מירסקי/מינץ ↔ מסוף אגד/שטראוס יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מירסקי/מינץ←מסוף אגד/שטראוס14:55 - 14:27 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו 72א וכדי לדעת מתי יגיע קו 72א

כיוון :מירסקי/מינץ←מסוף אגד/שטראוס
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 72א
לוח זמנים של קו מירסקי/מינץ←מסוף אגד/שטראוס
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

יצחק מירסקי/בנימין מינץ

שלישי

לא פעיל

יצחק מירסקי/אלימלך מליז'נסק

רביעי

לא פעיל

Yitskhak Mirski

חמישי

לא פעיל

יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר

שישי

14:55 - 14:27

רקאנטי/המשורר אצ''ג

שבת

לא פעיל

מירסקי/מינץ

Avraham Edelzon

רקנאטי/אידלזון
רקנאטי/בן זאב
Recanati

רקנאטי/זרחי
Zarhi

צונדק/נלסון גליק
Tsondak

צונדק/אשכולי
Asirey Zion

צונדק/ראובן מס
צונדק/עליית הנוער
יגאל אלון/ש''י
יגאל אלון/דרך החורש
Yigal Alon

יגאל אלון/שדרות גולדה מאיר
צומת רמות/גולדה
Golda Meir

מידע על קו 72א
כיוון :מירסקי/מינץ←מסוף אגד/שטראוס
תחנות25 :
משך הנסיעה 19 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מירסקי/מינץ ,יצחק מירסקי/בנימין
מינץ ,יצחק מירסקי/אלימלך מליז'נסק ,יצחק מירסקי/שדרות
גולדה מאיר ,רקאנטי/המשורר אצ''ג ,רקנאטי/אידלזון,
רקנאטי/בן זאב ,רקנאטי/זרחי ,צונדק/נלסון גליק,
צונדק/אשכולי ,צונדק/ראובן מס ,צונדק/עליית הנוער ,יגאל
אלון/ש''י ,יגאל אלון/דרך החורש ,יגאל אלון/שדרות גולדה
מאיר ,צומת רמות/גולדה ,קרית מדע/גולדה ,גולדה/הרטום,
שדרות גולדה מאיר/גבעת משה ,שמואל הנביא/בר אילן,
שמואל הנביא/פישל ,יחזקאל/רבנו גרשום ,יחזקאל/הושע ,ככר
השבת/שטראוס ,מסוף אגד/שטראוס

קרית מדע/גולדה
Kiryat Mada

גולדה/הרטום
שדרות גולדה מאיר/גבעת משה
שמואל הנביא/בר אילן
שמואל הנביא/פישל
Shmuel HaNavi

יחזקאל/רבנו גרשום
יחזקאל/הושע
Hoshea

ככר השבת/שטראוס
Pri Hadash

מסוף אגד/שטראוס
Strauss
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