מפה ולוחות זמנים של קו 38

38

מ.א .עמק הירדן ↔ מגדל העמק

צפה באתר

לקו ) 38מ.א .עמק הירדן ↔ מגדל העמק( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מ.א .עמק הירדן←מגדל העמק (2) 20:00 - 15:45 :מגדל העמק←מ.א .עמק הירדן08:10 - 06:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  38וכדי לדעת מתי יגיע קו 38

כיוון :מ.א .עמק הירדן←מגדל העמק
 76תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 38
לוח זמנים של קו מ.א .עמק הירדן←מגדל העמק
ראשון

20:00 - 15:45

שני

20:00 - 15:45

חוף צמח

שלישי

20:00 - 15:45

מועצה אזורית עמק הירדן

רביעי

20:00 - 15:45

חמישי

20:00 - 15:45

מכללת צמח

צומת דגניה ב
בית ספר אזורי בית ירח

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

כביש /767המייסדים
מסעף מושבת כנרת
צומת אלומות
מסעף נווה עובד
צומת פוריה עילית ד'
מסעף נווה עובד ד'
מסעף נווה עובד
בית חולים פוריה
צומת הזורעים
צומת טבריה
צומת פוריה
צומת פארק תעשיות קדמת
צומת גבעת אבני
מחלף גולני/לכיוון מערב

מידע על קו 38
כיוון :מ.א .עמק הירדן←מגדל העמק
תחנות76 :
משך הנסיעה 78 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מכללת צמח ,חוף צמח ,מועצה
אזורית עמק הירדן ,צומת דגניה ב ,בית ספר אזורי בית ירח,
כביש /767המייסדים ,מסעף מושבת כנרת ,צומת אלומות,
מסעף נווה עובד ,צומת פוריה עילית ד' ,מסעף נווה עובד ד',
מסעף נווה עובד ,בית חולים פוריה ,צומת הזורעים ,צומת
טבריה ,צומת פוריה ,צומת פארק תעשיות קדמת ,צומת גבעת
אבני ,מחלף גולני/לכיוון מערב ,צומת מחנה שמשון ,מחלף
טורען ,צומת בית רימון ,כפר כנא ב'/בי''ס חט''ב א ,בנק לאומי,
מעל המעיין ,צומת משהד ,נצרת עילית  /הר יונה ,דליה/כליל
החורש ,דליה/הגומא ,דליה/אשוח ,דליה/יקינטון,
יקינטון/אלומה ,יקינטון ,בית ספר יודפת/יקינטון ,יקינטון/ניצן,
יקינטון/מורן ,בית ספר נטופה/יקינטון ,מעלה יצחק/עין מאהל,
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק ,בית ספר אלון/מעלה יצחק,
תבור/נוף תבור ,בית ספר עצמון/תבור ,עצמון/ארבל,
עצמון/שומרון ,קופת חולים/חרמון ,מלון פלאזה/כרמל ,כרמל,
כרמל/גלבוע ,גלבוע/רימון ,גלבוע/מעלה עלית ,בית
העירייה/גלבוע ,מרכז תרבות/מעלה יצחק ,החיטה/שדרות
מעלה יצחק ,הגפן/החיטה ,חרוד/החצב ,חרוד/העמק ,דרך
העמק/מעלה יצחק ,קניון לב העיר/דרך החטיבות ,דרך
הציונות/החטיבות ,הציונות/דרך העמק ,צומת המחצבות,
ביטוח לאומי/כביש  ,75הר הקפיצה/כביש  ,75כביש נצרת
חיפה ,צ.הפיקוד ,דרך חיפה ,5104/דרך חיפה ,יפיע

צומת מחנה שמשון
מחלף טורען
צומת בית רימון
כפר כנא ב'/בי''ס חט''ב א
בנק לאומי
מעל המעיין
צומת משהד
נצרת עילית  /הר יונה
דליה/כליל החורש
דליה/הגומא
דליה/אשוח
דליה/יקינטון
יקינטון/אלומה
יקינטון
בית ספר יודפת/יקינטון
יקינטון/ניצן
Agmon

יקינטון/מורן
בית ספר נטופה/יקינטון
מעלה יצחק/עין מאהל
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית ספר אלון/מעלה יצחק
תבור/נוף תבור
בית ספר עצמון/תבור
עצמון/ארבל
עצמון/שומרון
קופת חולים/חרמון
מלון פלאזה/כרמל
כרמל

א'/כניסה ,יפיע ב'/בית עלמין ,יפיע ג ,יפיע ד'/יציאה ,שדרות
הבנים/נוף העמק ,משטרה/שדרות הבנים ,שדרות
הבנים/דרך העמק ,שדרות הבנים/תדהר ,שדרות הבנים

Carmel

כרמל/גלבוע
גלבוע/רימון
גלבוע/מעלה עלית
בית העירייה/גלבוע
Gilboa

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

החיטה/שדרות מעלה יצחק
הגפן/החיטה
חרוד/החצב
חרוד/העמק
דרך העמק/מעלה יצחק
קניון לב העיר/דרך החטיבות
דרך הציונות/החטיבות
הציונות/דרך העמק
צומת המחצבות
ביטוח לאומי/כביש 75
הר הקפיצה/כביש 75
כביש נצרת חיפה
צ.הפיקוד
דרך חיפה5104/
דרך חיפה
יפיע א'/כניסה
יפיע ב'/בית עלמין
Haifa

יפיע ג
יפיע ד'/יציאה
שדרות הבנים/נוף העמק
HaBanim Avenue

משטרה/שדרות הבנים

שדרות הבנים/דרך העמק
שדרות הבנים/תדהר
שדרות הבנים

כיוון :מגדל העמק←מ.א .עמק הירדן
 85תחנות

סיני/שד .הבנים
מסוף מגדל העמק
כיכר הרימון

כיכר העיר
מנזר המלאך גבריאל
Hashoter square

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 38
לוח זמנים של קו מגדל העמק←מ.א .עמק הירדן
ראשון

08:10 - 06:15

שני

08:10 - 06:15

שלישי

08:10 - 06:15

רביעי

08:10 - 06:15

חמישי

08:10 - 06:15

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

שד .הבנים/חבצלת
HaBanim Avenue

שכונת נוף העמק
יפיע א'/כניסה
יפיע ב'/בנק
יפיע ג'/קופת חולים
יפיע ד'/יציאה
דרך חיפה
Haifa

דרך חיפה5124/
צ.הפיקוד
צומת נצרת דרום
משרד הבריאות
עוקף נצרת
ביטוח לאומי
מרכז ביג
שוק עירוני/דרך הציונות
קניון לב העיר/דרך החטיבות
השושנים/ציפורן
סביון/שדרות השושנים
חרוד/דרך העמק
יזרעאל/הגפן
Yizrael

מידע על קו 38
כיוון :מגדל העמק←מ.א .עמק הירדן
תחנות85 :
משך הנסיעה 85 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :סיני/שד .הבנים ,מסוף מגדל
העמק ,כיכר העיר ,מנזר המלאך גבריאל ,שד .הבנים/חבצלת,
שכונת נוף העמק ,יפיע א'/כניסה ,יפיע ב'/בנק ,יפיע ג'/קופת
חולים ,יפיע ד'/יציאה ,דרך חיפה ,דרך חיפה,5124/
צ.הפיקוד ,צומת נצרת דרום ,משרד הבריאות ,עוקף נצרת,
ביטוח לאומי ,מרכז ביג ,שוק עירוני/דרך הציונות ,קניון לב
העיר/דרך החטיבות ,השושנים/ציפורן ,סביון/שדרות
השושנים ,חרוד/דרך העמק ,יזרעאל/הגפן ,הגפן/החיטה,
החיטה/שדרות מעלה יצחק ,מכללת נצרת עילית/מעלה
יצחק ,בית העירייה/גלבוע ,גלבוע/רימון ,גלבוע/כרמל ,מרכז
קליטה/כרמל ,כרמל ,חרמון/כרמל ,קופת חולים/חרמון,
עצמון/מירון ,עצמון/גולן ,תבור/רקפת ,תבור/קישון ,בית
עלמין/מעלה יצחק ,בית עלמין/מעלה יצחק ,מעלה
יצחק/העבודה ,מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק ,מעלה
יצחק/עין מאהל ,בית ספר נטופה/יקינטון ,יקינטון/מורן א,
יקינטון/עדעד ,יקינטון/ניצן ,יקינטון/מורן ב ,יקינטון,
יקינטון/לבנה ,דליה/קורנית ,דליה/כרכום ,דליה/הגומא,
דליה/הרותם ,דליה ,נצרת עילית/יציאה ,צומת משהד ,צומת
שכונת בנה ביתך ,כפר כנא א'/כניסה ,מעל המעיין ,כפר כנא
ג'/מעיין ,כנסיה ,כניסת רחוב הכנסיות ,קאנא אלג'ליל ,כפר
כנא ז'/בי''ס חט''ב א ,צומת בית רימון ,מחלף טורען ,צומת
מחנה שמשון ,מחלף גולני/לכיוון מזרח ,צומת גבעת אבני,
פארק תעשיה קדמת ,צומת פוריה ,מסעף אזור תעשיה,
מסעף הזורעים ,בית חולים פוריה ,מסעף נווה עובד ,צומת
פוריה עילית ,כפר עבודה  ,1צומת אלומות ,מסעף מושבת
כנרת ,מוזיאון ,בית ספר אזורי בית ירח ,דגניה ב' ,חוף צמח,
מכללה-איזורית עמק הירדן

הגפן/החיטה
החיטה/שדרות מעלה יצחק
HaHita

מכללת נצרת עילית/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

גלבוע/רימון
Gilboa

גלבוע/כרמל
מרכז קליטה/כרמל
כרמל
Carmel

חרמון/כרמל
קופת חולים/חרמון
עצמון/מירון
עצמון/גולן
תבור/רקפת
תבור/קישון
בית עלמין/מעלה יצחק
בית עלמין/מעלה יצחק
מעלה יצחק/העבודה
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
מעלה יצחק/עין מאהל
בית ספר נטופה/יקינטון
יקינטון/מורן א
יקינטון/עדעד
יקינטון/ניצן
יקינטון/מורן ב
יקינטון
יקינטון/לבנה

דליה/קורנית
דליה/כרכום
דליה/הגומא
דליה/הרותם
דליה
Dalia

נצרת עילית/יציאה
צומת משהד
צומת שכונת בנה ביתך
כפר כנא א'/כניסה
מעל המעיין
כפר כנא ג'/מעיין
כנסיה
כניסת רחוב הכנסיות
קאנא אלג'ליל
כפר כנא ז'/בי''ס חט''ב א
צומת בית רימון
מחלף טורען
צומת מחנה שמשון
מחלף גולני/לכיוון מזרח
צומת גבעת אבני
פארק תעשיה קדמת
צומת פוריה
מסעף אזור תעשיה
מסעף הזורעים
בית חולים פוריה
מסעף נווה עובד
צומת פוריה עילית
כפר עבודה 1

צומת אלומות
מסעף מושבת כנרת
מוזיאון
בית ספר אזורי בית ירח
דגניה ב'
חוף צמח
מכללה-איזורית עמק הירדן
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