מפה ולוחות זמנים של קו 12

 12ברעם/האומן ↔ כניסה ראשית/הדסה עין כרם

צפה באתר

לקו ) 12ברעם/האומן ↔ כניסה ראשית/הדסה עין כרם( יש  4מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ברעם/האומן←כניסה ראשית/הדסה עין כרם (2) 11:30 :כניסה ראשית/הדסה עין כרם←רב החובל/אדם(3) 22:15 - 07:25 :
ניקרגואה/החרצית←רב החובל/אדם (4) 07:20 - 06:10 :רב החובל/אדם←כניסה ראשית/הדסה עין כרם22:00 - 06:20 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  12וכדי לדעת מתי יגיע קו 12

כיוון :ברעם/האומן←כניסה ראשית/הדסה עין כרם
 41תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו ברעם/האומן←כניסה ראשית/הדסה עין
כרם
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

Moshe Baram

שלישי

לא פעיל

פת/ברל לוקר

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

ברעם/האומן
צומת משה ברעם

פת/בעהם
פת/יהודה הנשיא

שישי

11:30

שבת

לא פעיל

צומת פת/גולומב
גולומב/סן מרטין
Golomb

א''ס ביתר/א''ס הפועל
האייל/א''ס הפועל
האייל/היען
האייל ג'
'האייל א
הדישון/האייל
הדישון/מעלות אייל
השועל/הדישון
בי''ס למדעים ואומנויות/קוליץ
דולצ'ין/קוליץ
דולצ'ין

מידע על קו 12
כיוון :ברעם/האומן←כניסה ראשית/הדסה עין כרם
תחנות41 :
משך הנסיעה 37 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ברעם/האומן ,צומת משה ברעם,
פת/ברל לוקר ,פת/בעהם ,פת/יהודה הנשיא ,צומת
פת/גולומב ,גולומב/סן מרטין ,א''ס ביתר/א''ס הפועל,
האייל/א''ס הפועל ,האייל/היען ,האייל ג'' ,האייל א,
הדישון/האייל ,הדישון/מעלות אייל ,השועל/הדישון ,בי''ס
למדעים ואומנויות/קוליץ ,דולצ'ין/קוליץ ,דולצ'ין ,מרכז
מסחרי/דולצ'ין ,דולצ'ין/שמואל נתן ,דולצ'ין/אל סלוודור,
דולצ'ין/האחות זלמה ,דולצ'ין/נחמיה ,דולצ'ין/בן פורת,
דולצ'ין/קוליץ ,קוסטה ריקה/האביבית ,קוסטריקה א' ,קוסטה
ריקה ב ,קוסטה ריקה ד' ,קוסטה ריקה ד ,קוסטה ריקה ה,
קוסטה ריקה/החלמית ,הרפובליקה הדומיניקנית/רקפת,
דהומיי/הרפובליקה הדומיניקנית ,קולומביה ,מכון
סולד/קולומביה ,ניקרגואה ,צומת אורה ,בי''ס לרפואה/הדסה
עין כרם ,מכון שרת/הדסה עין כרם ,כניסה ראשית/הדסה עין
כרם

מרכז מסחרי/דולצ'ין
דולצ'ין/שמואל נתן
Shmuel Natan

דולצ'ין/אל סלוודור
Arieh Dulchin

דולצ'ין/האחות זלמה
HaAhot Zelma

דולצ'ין/נחמיה
דולצ'ין/בן פורת
Lea Ben Porat

דולצ'ין/קוליץ
קוסטה ריקה/האביבית
Arieh Dulchin

קוסטריקה א
'קוסטה ריקה ב
קוסטה ריקה ד'
קוסטה ריקה ד
Costa Rica

קוסטה ריקה ה
קוסטה ריקה/החלמית
הרפובליקה הדומיניקנית/רקפת
HaRepublika HaDominikanit

דהומיי/הרפובליקה הדומיניקנית
קולומביה
Columbia

מכון סולד/קולומביה
ניקרגואה
Nicaragua

צומת אורה
בי''ס לרפואה/הדסה עין כרם
מכון שרת/הדסה עין כרם
כניסה ראשית/הדסה עין כרם

כיוון :כניסה ראשית/הדסה עין כרם←רב החובל/אדם
 66תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

כניסה ראשית/הדסה עין כרם
מרכז הסטודנט/הדסה עין כרם
צומת אורה
פנמה/דהומיי
Panama

ניקרגואה/החרצית
Nicaragua

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו כניסה ראשית/הדסה עין כרם←רב
החובל/אדם
ראשון

22:15 - 07:25

שני

22:15 - 07:25

שלישי

22:15 - 07:25

רביעי

22:15 - 07:25

חמישי

22:15 - 07:25

שישי

15:45 - 07:20

שבת

23:00 - 19:30

מכון סולד/קולומביה
הרפובליקה הדומיניקנית/דהומיי
הרפובליקה הדומיניקנית/הרקפת
HaRepublika HaDominikanit

קוסטה ריקה/החלמית
קוסטה ריקה ד'
Costa Rica

קוסטריקה ד
קוסטה ריקה ג'
'קוסטה ריקה ב
Costa Rica

'קוסטה ריקה א
קוסטה ריקה/האביבית
דולצ'ין/בן פורת
דולצ'ין/נחמיה
דולצ'ין/יורם רונן
Arieh Dulchin

בי''ס היובל/דולצ'ין
מרכז מסחרי/דולצ'ין
דולצ'ין
קוליץ/האביבית
בי''ס למדעים ואומנויות/קוליץ

מידע על קו 12
כיוון :כניסה ראשית/הדסה עין כרם←רב החובל/אדם
תחנות66 :
משך הנסיעה 57 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :כניסה ראשית/הדסה עין כרם ,מרכז
הסטודנט/הדסה עין כרם ,צומת אורה ,פנמה/דהומיי,
ניקרגואה/החרצית ,מכון סולד/קולומביה ,הרפובליקה
הדומיניקנית/דהומיי ,הרפובליקה הדומיניקנית/הרקפת,
קוסטה ריקה/החלמית ,קוסטה ריקה ד' ,קוסטריקה ד ,קוסטה
ריקה ג'' ,קוסטה ריקה ב' ,קוסטה ריקה א ,קוסטה
ריקה/האביבית ,דולצ'ין/בן פורת ,דולצ'ין/נחמיה ,דולצ'ין/יורם
רונן ,בי''ס היובל/דולצ'ין ,מרכז מסחרי/דולצ'ין ,דולצ'ין,
קוליץ/האביבית ,בי''ס למדעים ואומנויות/קוליץ ,קוליץ/שולוב,
הדישון/השועל ,הדישון/מעלות אייל ,הדישון/האייל' ,האייל א,
'האייל ב ,האייל ג' ,האייל/היען ,קניון מלחה/א''ס הפועל -
האייל ,גולומב/סן מרטין ,צומת פת/פת ,פת/יהודה הנשיא,
פת/בעהם ,פת/ברל לוקר ,צומת משה ברעם ,האומן/ברעם,
האומן/הסדנא ,הסדנא/פייר קניג ,יד חרוצים/התנופה,
התנופה/דרך בית לחם ,דרך חברון/התנופה ,צומת
הבנקים/דרך חברון ,ינובסקי/דרך חברון ,ינובסקי/ביתר,
העסקן/ינובסקי ,קרית מוריה/העסקן ,רב החובל/אדם,
רזיאל/רב החובל ,רזיאל/דרזנר ,רזיאל/קשאני ,פיינשטיין/בן
יוסף ,פיינשטיין ,פיינשטיין/ברזאני' ,ברזני/רובוביץ ,ברזאני/בן
יוסף ,עולי הגרדום/ברזאני ,עולי הגרדום/קדושי בבל ,עולי
הגרדום/יעקב וייס ,עולי הגרדום/אבשלום חביב ,עולי
הגרדום/דב גרונר ,רזיאל/אדם ,רזיאל ,רב החובל/אדם

קוליץ/שולוב
הדישון/השועל
הדישון/מעלות אייל
הדישון/האייל
'האייל א
'האייל ב
האייל ג'
האייל/היען
Arad

קניון מלחה/א''ס הפועל  -האייל
גולומב/סן מרטין
צומת פת/פת
Yaakov Pat

פת/יהודה הנשיא
פת/בעהם
פת/ברל לוקר
צומת משה ברעם
האומן/ברעם
האומן/הסדנא
HaOman

הסדנא/פייר קניג
יד חרוצים/התנופה
 22יד חרוצים

התנופה/דרך בית לחם
דרך חברון/התנופה
צומת הבנקים/דרך חברון
ינובסקי/דרך חברון
ינובסקי/ביתר
Daniel Yanovski

העסקן/ינובסקי
קרית מוריה/העסקן
Gad Tadesky

רב החובל/אדם
Shlomo Argov

רזיאל/רב החובל
רזיאל/דרזנר
 2יחיאל דרזנר

רזיאל/קשאני
פיינשטיין/בן יוסף
Meir Feinstein

פיינשטיין
פיינשטיין/ברזאני
'ברזני/רובוביץ
Moshe Barazani

ברזאני/בן יוסף
עולי הגרדום/ברזאני
עולי הגרדום/קדושי בבל
עולי הגרדום/יעקב וייס
עולי הגרדום/אבשלום חביב
עולי הגרדום/דב גרונר
Olei HaGardom

רזיאל/אדם
רזיאל
 1מרדכי אלקחי

רב החובל/אדם

כיוון :ניקרגואה/החרצית←רב החובל/אדם
 62תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ניקרגואה/החרצית
Nicaragua

מכון סולד/קולומביה
הרפובליקה הדומיניקנית/דהומיי
הרפובליקה הדומיניקנית/הרקפת
HaRepublika HaDominikanit

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו ניקרגואה/החרצית←רב החובל/אדם
ראשון

07:20 - 06:10

שני

07:20 - 06:10

שלישי

07:20 - 06:10

רביעי

07:20 - 06:10

חמישי

07:20 - 06:10

שישי

07:10 - 06:10

שבת

לא פעיל

קוסטה ריקה/החלמית
קוסטה ריקה ד'
Costa Rica

קוסטריקה ד
קוסטה ריקה ג'
'קוסטה ריקה ב
Costa Rica

'קוסטה ריקה א
קוסטה ריקה/האביבית
דולצ'ין/בן פורת
דולצ'ין/נחמיה
דולצ'ין/יורם רונן
Arieh Dulchin

בי''ס היובל/דולצ'ין
מרכז מסחרי/דולצ'ין
דולצ'ין
קוליץ/האביבית
בי''ס למדעים ואומנויות/קוליץ
קוליץ/שולוב
הדישון/השועל
הדישון/מעלות אייל
הדישון/האייל
'האייל א

מידע על קו 12
כיוון :ניקרגואה/החרצית←רב החובל/אדם
תחנות62 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ניקרגואה/החרצית ,מכון
סולד/קולומביה ,הרפובליקה הדומיניקנית/דהומיי ,הרפובליקה
הדומיניקנית/הרקפת ,קוסטה ריקה/החלמית ,קוסטה ריקה
ד' ,קוסטריקה ד ,קוסטה ריקה ג'' ,קוסטה ריקה ב' ,קוסטה
ריקה א ,קוסטה ריקה/האביבית ,דולצ'ין/בן פורת,
דולצ'ין/נחמיה ,דולצ'ין/יורם רונן ,בי''ס היובל/דולצ'ין ,מרכז
מסחרי/דולצ'ין ,דולצ'ין ,קוליץ/האביבית ,בי''ס למדעים
ואומנויות/קוליץ ,קוליץ/שולוב ,הדישון/השועל ,הדישון/מעלות
אייל ,הדישון/האייל' ,האייל א' ,האייל ב ,האייל ג' ,האייל/היען,
קניון מלחה/א''ס הפועל  -האייל ,גולומב/סן מרטין ,צומת
פת/פת ,פת/יהודה הנשיא ,פת/בעהם ,פת/ברל לוקר ,צומת
משה ברעם ,האומן/ברעם ,האומן/הסדנא ,הסדנא/פייר קניג,
יד חרוצים/התנופה ,התנופה/דרך בית לחם ,דרך
חברון/התנופה ,צומת הבנקים/דרך חברון ,ינובסקי/דרך חברון,
ינובסקי/ביתר ,העסקן/ינובסקי ,קרית מוריה/העסקן ,רב
החובל/אדם ,רזיאל/רב החובל ,רזיאל/דרזנר ,רזיאל/קשאני,
פיינשטיין/בן יוסף ,פיינשטיין ,פיינשטיין/ברזאני' ,ברזני/רובוביץ,
ברזאני/בן יוסף ,עולי הגרדום/ברזאני ,עולי הגרדום/קדושי
בבל ,עולי הגרדום/יעקב וייס ,עולי הגרדום/אבשלום חביב,
עולי הגרדום/דב גרונר ,רזיאל/אדם ,רזיאל ,רב החובל/אדם

'האייל ב
האייל ג'
האייל/היען
Arad

קניון מלחה/א''ס הפועל  -האייל
גולומב/סן מרטין
צומת פת/פת
Yaakov Pat

פת/יהודה הנשיא
פת/בעהם
פת/ברל לוקר
צומת משה ברעם
האומן/ברעם
האומן/הסדנא
HaOman

הסדנא/פייר קניג
יד חרוצים/התנופה
 22יד חרוצים

התנופה/דרך בית לחם
דרך חברון/התנופה
צומת הבנקים/דרך חברון
ינובסקי/דרך חברון
ינובסקי/ביתר
Daniel Yanovski

העסקן/ינובסקי
קרית מוריה/העסקן
Gad Tadesky

רב החובל/אדם
Shlomo Argov

רזיאל/רב החובל
רזיאל/דרזנר
 2יחיאל דרזנר

רזיאל/קשאני

פיינשטיין/בן יוסף
Meir Feinstein

פיינשטיין
פיינשטיין/ברזאני
'ברזני/רובוביץ
Moshe Barazani

ברזאני/בן יוסף
עולי הגרדום/ברזאני
עולי הגרדום/קדושי בבל
עולי הגרדום/יעקב וייס
עולי הגרדום/אבשלום חביב
עולי הגרדום/דב גרונר
Olei HaGardom

רזיאל/אדם
רזיאל
 1מרדכי אלקחי

רב החובל/אדם

כיוון :רב החובל/אדם←כניסה ראשית/הדסה עין כרם
 69תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 12
לוח זמנים של קו רב החובל/אדם←כניסה ראשית/הדסה עין
כרם
ראשון

22:00 - 06:20

שני

22:00 - 06:20

שלישי

22:00 - 06:20

רביעי

22:00 - 06:20

חמישי

22:00 - 06:20

עולי הגרדום/דב גרונר

שישי

16:00 - 06:20

עולי הגרדום/אבשלום חביב

שבת

23:00 - 19:30

רב החובל/אדם
Shlomo Argov

רזיאל
 20מרדכי אלקחי

רזיאל/אדם

עולי הגרדום/יעקב וייס
עולי הגרדום/קדושי בבל
Dov Gruner

עולי הגרדום/ברזאני
ברזני/בן יוסף
'ברזני/רובוביץ
Moshe Barazani

פיינשטיין/ברזאני
פיינשטיין
פיינשטיין/בן יוסף
Meir Feinstein

רזיאל/קשאני
רזיאל/דרזנר
 2יחיאל דרזנר

רזיאל/רב החובל
רב החובל/אדם
העסקן/אדם
קרית מוריה/העסקן
טיילת ארמון הנציב/ינובסקי
ינובסקי/אלבק
דרך חברון/ינובסקי
צומת הבנקים/דרך חברון

מידע על קו 12
כיוון :רב החובל/אדם←כניסה ראשית/הדסה עין כרם
תחנות69 :
משך הנסיעה 57 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :רב החובל/אדם ,רזיאל ,רזיאל/אדם,
עולי הגרדום/דב גרונר ,עולי הגרדום/אבשלום חביב ,עולי
הגרדום/יעקב וייס ,עולי הגרדום/קדושי בבל ,עולי
הגרדום/ברזאני ,ברזני/בן יוסף' ,ברזני/רובוביץ,
פיינשטיין/ברזאני ,פיינשטיין ,פיינשטיין/בן יוסף ,רזיאל/קשאני,
רזיאל/דרזנר ,רזיאל/רב החובל ,רב החובל/אדם ,העסקן/אדם,
קרית מוריה/העסקן ,טיילת ארמון הנציב/ינובסקי,
ינובסקי/אלבק ,דרך חברון/ינובסקי ,צומת הבנקים/דרך חברון,
התנופה/דרך בית לחם ,הסדנא/יד חרוצים ,הסדנא/פייר קניג,
הסדנא/האומן ,האומן/הסדנא ,ברעם/האומן ,צומת משה
ברעם ,פת/ברל לוקר ,פת/בעהם ,פת/יהודה הנשיא ,צומת
פת/גולומב ,גולומב/סן מרטין ,א''ס ביתר/א''ס הפועל,
האייל/א''ס הפועל ,האייל/היען ,האייל ג'' ,האייל א,
הדישון/האייל ,הדישון/מעלות אייל ,השועל/הדישון ,בי''ס
למדעים ואומנויות/קוליץ ,דולצ'ין/קוליץ ,דולצ'ין ,מרכז
מסחרי/דולצ'ין ,דולצ'ין/שמואל נתן ,דולצ'ין/אל סלוודור,
דולצ'ין/האחות זלמה ,דולצ'ין/נחמיה ,דולצ'ין/בן פורת,
דולצ'ין/קוליץ ,קוסטה ריקה/האביבית ,קוסטריקה א' ,קוסטה
ריקה ב ,קוסטה ריקה ד' ,קוסטה ריקה ד ,קוסטה ריקה ה,
קוסטה ריקה/החלמית ,הרפובליקה הדומיניקנית/רקפת,
דהומיי/הרפובליקה הדומיניקנית ,קולומביה ,מכון
סולד/קולומביה ,ניקרגואה ,צומת אורה ,בי''ס לרפואה/הדסה
עין כרם ,מכון שרת/הדסה עין כרם ,כניסה ראשית/הדסה עין
כרם

התנופה/דרך בית לחם
הסדנא/יד חרוצים
HaSadna

הסדנא/פייר קניג
HaTaasiya

הסדנא/האומן
האומן/הסדנא
HaOman

ברעם/האומן
צומת משה ברעם
Moshe Baram

פת/ברל לוקר
פת/בעהם
פת/יהודה הנשיא
צומת פת/גולומב
גולומב/סן מרטין
Golomb

א''ס ביתר/א''ס הפועל
האייל/א''ס הפועל
האייל/היען
האייל ג'
'האייל א
הדישון/האייל
הדישון/מעלות אייל
השועל/הדישון
בי''ס למדעים ואומנויות/קוליץ
דולצ'ין/קוליץ
דולצ'ין
מרכז מסחרי/דולצ'ין
דולצ'ין/שמואל נתן
Shmuel Natan

דולצ'ין/אל סלוודור
Arieh Dulchin

דולצ'ין/האחות זלמה
HaAhot Zelma

דולצ'ין/נחמיה
דולצ'ין/בן פורת
Lea Ben Porat

דולצ'ין/קוליץ
קוסטה ריקה/האביבית
Arieh Dulchin

קוסטריקה א
'קוסטה ריקה ב
קוסטה ריקה ד'
קוסטה ריקה ד
Costa Rica

קוסטה ריקה ה
קוסטה ריקה/החלמית
הרפובליקה הדומיניקנית/רקפת
HaRepublika HaDominikanit

דהומיי/הרפובליקה הדומיניקנית
קולומביה
Columbia

מכון סולד/קולומביה
ניקרגואה
Nicaragua

צומת אורה
בי''ס לרפואה/הדסה עין כרם
מכון שרת/הדסה עין כרם
כניסה ראשית/הדסה עין כרם
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