
כיוון: אור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 10
לוח זמנים של קו אור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה

05:00 - 20:15ראשון

05:00 - 20:15שני

05:00 - 20:15שלישי

05:00 - 20:15רביעי

05:00 - 20:15חמישי

05:50 - 14:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 10
כיוון: אור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה

תחנות: 63
משך הנסיעה: 41 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 10 אור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה: 05:00 - 20:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 10 וכדי לדעת מתי יגיע קו 10

מפה ולוחות זמנים של קו 10

צפייה באתראור עקיבא ← בנימינה-גבעת עדה 10

צומת אור עקיבא למערב

קופלוביץ/וייצמן

אזור תעשיה

שד. שידלובסקי/ניל''י

וייצמן/שידלובסקי

שד. הנשיא וייצמן/הרצוג

שד. הנשיא וייצמן/הגיבורים

שד. הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב

עליזה יאנסן/חיים הזז

מנחם ציוני/עליזה יאנסן

הרצל/מנחם ציוני

ביאליק/הרצל

רוטשילד/מנחם ציוני

שדרות הנשיא וייצמן/רוטשילד

כיכר צ'רנין/כביש 6511

בית ספר עתידים

שדרות דוד המלך/גלפנשטיין

שדרות דוד המלך/הסיגלית

הרימון/שדרות דוד המלך

הרימון/התאנה

תמר/הגפן

הגפן/וייצמן
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צומת אור עקיבא למזרח

צומת אור עקיבא לדרום

צומת פל ים

השיטה/אלון התבור

השיטה/הרדוף הנחלים

האשל/השיטה

האשל/אלת המסטיק

האשל/חבצלת החוף

האשל/הרדוף הנחלים

האשל/אלון התבור

בית גלילאו/האשל

651/השיטה

חלמיש/651

שוהם פארק התעשייה/חלמיש

שוהם/ברקת

שחם/שוהם

שחם/תרשיש

הטוחן/שחם

חלמיש/הטוחן

גרניט/החרש

גרניט/הטוחן

ת. רכבת קיסריה פרדס חנה

תרשיש/גרניט

חלמיש/שוהם

חלמיש/שוהם פארק התעשייה

המסילה/מלאכי

המסילה/גאולה

דרך למרחב/חבקוק

דרך למרחב/הגאון

דרך למרחב/חשמונאים

דרך למרחב/שבי ציון

דרך למרחב/תל צבי

דרך למרחב/הבוטנים
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לוחות זמנים ומפה של קו 10 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

דרך למרחב/המעלה

יד לבנים/דרך הבנים

דרך הנדיב/דרך הבנים

צומת איטונג

מרכז רפואי שהם/דרך הנדיב

צומת עדה

ת. רכבת בנימינה

דרך המסילה/ששת הימים

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%93%D7%94
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