מפה ולוחות זמנים של קו 11

11

פרדס חנה-כרכור ↔ אור עקיבא

צפה באתר

לקו  11פרדס חנה-כרכור ↔ אור עקיבא יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1פרדס חנה-כרכור←אור עקיבא07:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  11וכדי לדעת מתי יגיע קו 11

כיוון :פרדס חנה-כרכור←אור עקיבא
 42תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 11
לוח זמנים של קו פרדס חנה-כרכור←אור עקיבא
ראשון

07:00

שני

07:00

יד לבנים/דרך הבנים

שלישי

07:00

דרך הבנים/דרך למרחב

רביעי

07:00

חמישי

07:00

בית ספר אלונים/הבנים

דרך למרחב/הבוטנים
LaMerchav

דרך למרחב/תל צבי

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

LaMerchav

דרך למרחב/שבי ציון
דרך למרחב/חשמונאים
דרך למרחב/הגאון
LaMerhav

דרך למרחב/חבקוק
Chavakook

מרכז קליטה/המסילה
המסילה/גאולה
חלמיש651/
חלמיש/תרשיש פארק התעשייה
גרניט/תרשיש פארק התעשייה
Granit

ת .רכבת קיסריה-פרדס חנה
 1בזלת

פארק התעשיה
Granit

מידע על קו 11
כיוון :פרדס חנה-כרכור←אור עקיבא
תחנות42 :
משך הנסיעה 35 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית ספר אלונים/הבנים ,יד
לבנים/דרך הבנים ,דרך הבנים/דרך למרחב ,דרך
למרחב/הבוטנים ,דרך למרחב/תל צבי ,דרך למרחב/שבי ציון,
דרך למרחב/חשמונאים ,דרך למרחב/הגאון ,דרך
למרחב/חבקוק ,מרכז קליטה/המסילה ,המסילה/גאולה,
חלמיש ,651/חלמיש/תרשיש פארק התעשייה ,גרניט/תרשיש
פארק התעשייה ,ת .רכבת קיסריה-פרדס חנה ,פארק
התעשיה ,חלמיש/תרשיש פארק התעשייה/651 ,חלמיש,
/651השיטה ,צומת פל ים ,קניון ,הנשיא ויצמן/הגפן ,שדרות
דוד המלך/גלפנשטיין ,שדרות דוד המלך/הסיגלית,
הרימון/שדרות דוד המלך ,הרימון/התאנה ,תמר/הגפן,
תמר/הגפן ,שדרות דוד המלך/היסמין ,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,
ביאליק/רוטשילד ,רוטשילד/מנחם ציוני ,שדרות הנשיא
וייצמן/רוטשילד ,טיילת מנקו/שדרות וייצמן ,בית ספר עתידים

חלמיש/תרשיש פארק התעשייה
Halamish

/651חלמיש
/651השיטה
צומת פל ים
קניון
הנשיא ויצמן/הגפן
.Hanasi Weitzman Blvd

שדרות דוד המלך/גלפנשטיין
שדרות דוד המלך/הסיגלית
הרימון/שדרות דוד המלך
הרימון/התאנה
תמר/הגפן
Havered

תמר/הגפן
 537תמר

שדרות דוד המלך/היסמין
David HaMelech

וייצמן/שידלובסקי
HaNasi Weizman Avenue

שד .הנשיא וייצמן/הרצוג
HaNasi Weizman Avenue

שד .הנשיא וייצמן/הגיבורים
שד .הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב
עליזה יאנסן/חיים הזז
Aliza Yensen

מנחם ציוני/עליזה יאנסן
הרצל/מנחם ציוני
ביאליק/הרצל
ביאליק/רוטשילד
רוטשילד/מנחם ציוני
שדרות הנשיא וייצמן/רוטשילד
HaNasi Weizman Avenue

טיילת מנקו/שדרות וייצמן

Simcha Holzberg square

בית ספר עתידים
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