
כיוון: נצרת ← נצרת עילית

34 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו נצרת ← נצרת עילית

05:30 - 21:00ראשון

05:30 - 22:40שני

05:30 - 22:40שלישי

05:30 - 22:40רביעי

05:30 - 22:40חמישי

05:30 - 22:40שישי

06:30 - 22:40שבת

מידע על קו 5
כיוון: נצרת ← נצרת עילית

תחנות: 34
משך הנסיעה: 25 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 5 (נצרת ← נצרת עילית) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת ← נצרת עילית: 05:30 - 22:40(2) נצרת עילית ← נצרת: 05:30 - 22:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 5 וכדי לדעת מתי יגיע קו 5

מפה ולוחות זמנים של קו 5

צפייה באתרנצרת ← נצרת עילית 5
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פאולוס השישי/תופיק זיאד
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הגליל/שכונת נמסאווי

בי''ס סנט ג'וזף

הגליל

הגליל/סאפוריה

צומת נצרת צפון

דרך הציונות/אגוז

הציונות/ציפורי
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כיוון: נצרת עילית ← נצרת

26 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 5
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← נצרת

06:00 - 21:30ראשון

05:30 - 22:10שני

05:30 - 22:10שלישי

05:30 - 22:10רביעי

05:30 - 22:10חמישי

05:30 - 22:10שישי

06:30 - 22:10שבת

מידע על קו 5
כיוון: נצרת עילית ← נצרת

תחנות: 26
משך הנסיעה: 21 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

קרית הממשלה/שדרות מעלה יצחק

בית העירייה/גלבוע

גלבוע/רימון

מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע

תבור/הפסגות

תבור/הצבר

תבור

תבור/גולן

גולן/הגיא

גולן/הגיא

ארבל/גולן

ארבל/יודפת

עצמון/ארבל

עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

חרמון/כרמל

הציונות/ציפורי

'הציונות א

הגליל/א רינה

הגליל/שכונת אלרום

בית חולים נמסאוי

בית ספר סנט גוזף

הגליל/6013

הגליל / דרך א סלאם

המעיין/פאולוס השישי

פאולוס השישי/6177

פאולוס השישי/3033

5070/אל ואדי אל ג'וואני

המתנ''ס/5078
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לוחות זמנים ומפה של קו 5 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

אל עומאל אל ערב/5046

בנין מס 4

אל עומאל אל ערב/5057

אל עומאל אל ערב/5046

בי''ס אלכרום

אום קובי/5071

אום קובי/5035

בריכת אלחרבגי/אום קובי

5104/אום קובי

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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