
כיוון: שעב ← נשר

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 297
לוח זמנים של קו שעב ← נשר

06:30ראשון

06:30שני

06:30שלישי

06:30רביעי

06:30חמישי

06:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 297
כיוון: שעב ← נשר

תחנות: 47
משך הנסיעה: 93 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שעב/כביש ראשי, צומת שעב,
צומת יבור, מסעף כאבול, כאבול כניסה, בנק מרכנתיל, בריכה,

כאבול ד'/מחמוד דרוויש, כאבול ה'/מועצה מקומית, ח'לית
שריף/כניסה, בית ספר אלשריף ד, ח'לית אלג'זאל, ח'לית

אלסעבה, אלסעבה/אלמלכ סולימאן, בלאט א דאמון, מסגד
אלרחמה, עומר בן אל ח'טאב, מסגד אלסלאם, מסגד אל

קדים, עות'מאן בן עפאן, קופת חולים כללית, אלביק, מסגד
אלקובה, כיכר אלקודס, אלקודס/מועאד' בן ג'בל, כיכר השעון,

אל קודס/בנק הפועלים, כיכר אלחנאנה, כיכר אלמעסרה,
צומת טמרה, צומת שפרעם צפון, צומת זבולון, מחלף יגור, צ'ק

פוסט, החשמל/גשר פז, החשמל/חטיבת כרמלי, טכניון/בית
ספר להנדסאים, טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון, טכניון/הנדסה

כימית, טכניון/הנדסה חקלאית, טכניון/הנדסה אזרחית,
טכניון/בנין הספורט, מל''ל/הצפירה, אוניברסיטה/איי. בי. אם,

אוניברסיטה/מגדל אשכול, אוניברסיטה/בנין רבין,
אוניברסיטה/רב תכליתי

לקו 297 שעב ← נשר יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) שעב ← נשר: 06:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 297 וכדי לדעת מתי יגיע קו 297

צפייה באתרשעב ← נשר 297

שעב/כביש ראשי

צומת שעב

צומת יבור

מסעף כאבול

כאבול כניסה

בנק מרכנתיל

בריכה

כאבול ד'/מחמוד דרוויש

כאבול ה'/מועצה מקומית

ח'לית שריף/כניסה

בית ספר אלשריף ד

ח'לית אלג'זאל

ח'לית אלסעבה

אלסעבה/אלמלכ סולימאן

בלאט א דאמון

מסגד אלרחמה

עומר בן אל ח'טאב

מסגד אלסלאם

מסגד אל קדים

מפה ולוחות זמנים של קו 297
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עות'מאן בן עפאן

קופת חולים כללית

אלביק

מסגד אלקובה

כיכר אלקודס

אלקודס/מועאד' בן ג'בל

כיכר השעון

אל קודס/בנק הפועלים

כיכר אלחנאנה

כיכר אלמעסרה

צומת טמרה

צומת שפרעם צפון

צומת זבולון

מחלף יגור

צ'ק פוסט

החשמל/גשר פז

החשמל/חטיבת כרמלי

טכניון/בית ספר להנדסאים

טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון

טכניון/הנדסה כימית

טכניון/הנדסה חקלאית

טכניון/הנדסה אזרחית
Sderot David Rose

טכניון/בנין הספורט
Sderot David Rose

מל''ל/הצפירה
Mallal

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי
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לוחות זמנים ומפה של קו 297 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
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