
כיוון: נצרת עילית ← תל אביב-יפו

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 827
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← תל אביב-יפו

05:55 - 07:55ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 827
כיוון: נצרת עילית ← תל אביב-יפו

תחנות: 65
משך הנסיעה: 213 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 827 נצרת עילית ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת עילית ← תל אביב-יפו: 05:55 - 07:55

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 827 וכדי לדעת מתי יגיע קו 827

צפייה באתרנצרת עילית ← תל אביב-יפו 827

דליה/כליל החורש

דליה/הגומא

בי''ס יודפת/דליה

דליה/יקינטון

קופ''ח כללית/יקינטון

יקינטון/אלומה

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/ניצן

יקינטון/מורן

בית ספר נטופה/יקינטון

מעלה יצחק/עין מאהל

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

עצמון/ארבל

עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

מלון פלאזה/כרמל

כרמל

כרמל/גלבוע

גלבוע/רימון

מפה ולוחות זמנים של קו 827
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גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע

מרכז תרבות/מעלה יצחק

בית ספר שרת/מעלה יצחק

בית ספר שרת/יזרעאל

יזרעאל/הגפן

מרכז דדו/חרוד

חרוד/דרך אריאל שרון

דרך אריאל שרון/מעלה יצחק

קניון מבנה/שירות בין־עירוני

דרך הציונות/החטיבות

הציונות/דרך העמק

מסעף כניסה למנהרות

מחלף איכסאל

מסעף תל עדשים

מכללת עמק יזרעאל

מסעף מזרע

מסעף כפר גדעון

מסעף בלפוריה

צומת מגידו

כביש 65/צומת אום אל פחם

צומת משטרת עירון

צומת כפר קרע

צומת כרכור

מחלף חנה/מחנה 80

צומת גרנות/גן שמואל

צומת נחל חדרה

צומת אולגה

מחלף ינאי לדרום

מחלף נתניה

מכון וינגייט

צומת הרצליה

מחלף הסירה
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סינמה סיטי/כביש 2

מחלף גלילות/דרך נמיר

מכללת לוינסקי/דרך נמיר

דרך נמיר/אינשטיין

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי

ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

בי''ס שבח מופת/המסגר

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 827 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/827/667963/2780127/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667963&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub7=1&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667963&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

