מפה ולוחות זמנים של קו 5

5

אירית/הסיגלית ↔ ת .מרכזית נהריה/הורדה

צפה באתר

לקו ) 5אירית/הסיגלית ↔ ת .מרכזית נהריה/הורדה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אירית/הסיגלית←ת .מרכזית נהריה/הורדה (2) 20:00 - 06:45 :ת .מרכזית נהריה/רציפים←אירית/הסיגלית21:00 - 05:45 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  5וכדי לדעת מתי יגיע קו 5

כיוון :אירית/הסיגלית←ת .מרכזית נהריה/הורדה
 26תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

אירית/הסיגלית
אירית

שד' זלמן שז''ר/אירית קניון צפון
HaSigalit

זלמן שז''ר/הצלף
זלמן שז''ר/בלפור

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו אירית/הסיגלית←ת .מרכזית נהריה/הורדה
ראשון

20:00 - 06:45

שני

20:00 - 06:45

שלישי

20:00 - 06:45

רביעי

20:00 - 06:45

חמישי

20:00 - 06:45

שישי

15:00 - 06:45

שבת

23:00 - 19:00

בלפור/זלמן שז''ר
בלפור
Balfour

בלפור/הסייפן
וייצמן/הסייפן בי''ס גולדה
וייצמן/קפלן
וייצמן/הנרייטה סאלד
וייצמן/שדרות הגעתון
ת .מרכזית נהריה/הורדה
ת .מרכזית נהריה/רציפים
צומת נהריה
HaNassi Ben Zvi Avenue

שפרינצק/טיילת שפרינצק
שפרינצק/דרור
Sprinzak

הזמיר/נשר
Nesher

מידע על קו 5
כיוון :אירית/הסיגלית←ת .מרכזית נהריה/הורדה
תחנות26 :
משך הנסיעה 23 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :אירית/הסיגלית ,שד' זלמן
שז''ר/אירית קניון צפון ,זלמן שז''ר/הצלף ,זלמן שז''ר/בלפור,
בלפור/זלמן שז''ר ,בלפור ,בלפור/הסייפן ,וייצמן/הסייפן בי''ס
גולדה ,וייצמן/קפלן ,וייצמן/הנרייטה סאלד ,וייצמן/שדרות
הגעתון ,ת .מרכזית נהריה/הורדה ,ת .מרכזית נהריה/רציפים,
צומת נהריה ,שפרינצק/טיילת שפרינצק ,שפרינצק/דרור,
הזמיר/נשר ,הזמיר/נשר ,הזמיר/נחליאלי ,הזמיר/נחליאלי,
הזמיר/נחליאלי ,הזמיר ,הזמיר/נחליאלי ,שדרות הנשיא בן
צבי/הנגב ,צומת נהריה ,ת .מרכזית נהריה/הורדה

הזמיר/נשר
הזמיר/נחליאלי
הזמיר/נחליאלי
הזמיר/נחליאלי
הזמיר
הזמיר/נחליאלי
שדרות הנשיא בן צבי/הנגב
צומת נהריה
 7חניתה

ת .מרכזית נהריה/הורדה

כיוון :ת .מרכזית נהריה/רציפים←אירית/הסיגלית
 24תחנות

ת .מרכזית נהריה/רציפים
צומת נהריה
HaNassi Ben Zvi Avenue

שפרינצק/טיילת שפרינצק
שפרינצק/דרור
Sprinzak

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו ת .מרכזית נהריה/רציפים←אירית/הסיגלית
ראשון

21:00 - 05:45

שני

21:00 - 05:45

שלישי

21:00 - 05:45

רביעי

21:00 - 05:45

חמישי

21:00 - 05:45

שישי

15:50 - 05:45

שבת

23:00 - 19:00

הזמיר/נשר
Nesher

הזמיר/נשר
הזמיר/נחליאלי
הזמיר/נחליאלי
הזמיר/נחליאלי
הזמיר
הזמיר/נחליאלי
שדרות הנשיא בן צבי/הנגב
שד .הנשיא בן צבי/הגלעד
Kikar Boymel

צומת נהריה
 7חניתה

וייצמן/ישורון
הנרייטה סולד/וייצמן
וייצמן/הסייפן
בלפור/הסייפן
בלפור 2
בלפור/זלמן שז''ר
זלמן שז''ר/בלפור
זלמן שז''ר/הצלף
שד .זלמן שז''ר/אירית
אירית/הסיגלית

מידע על קו 5
כיוון :ת .מרכזית נהריה/רציפים←אירית/הסיגלית
תחנות24 :
משך הנסיעה 20 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית נהריה/רציפים ,צומת
נהריה ,שפרינצק/טיילת שפרינצק ,שפרינצק/דרור,
הזמיר/נשר ,הזמיר/נשר ,הזמיר/נחליאלי ,הזמיר/נחליאלי,
הזמיר/נחליאלי ,הזמיר ,הזמיר/נחליאלי ,שדרות הנשיא בן
צבי/הנגב ,שד .הנשיא בן צבי/הגלעד ,צומת נהריה,
וייצמן/ישורון ,הנרייטה סולד/וייצמן ,וייצמן/הסייפן,
בלפור/הסייפן ,בלפור  ,2בלפור/זלמן שז''ר ,זלמן שז''ר/בלפור,
זלמן שז''ר/הצלף ,שד .זלמן שז''ר/אירית ,אירית/הסיגלית

אירית

לוחות זמנים ומפה של קו  5זמינים 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.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovit.com
מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2018 -

בדוק את זמני ההגעה בזמן אמת

