
כיוון:  7086/7064← מרכז מסחרי

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 23
לוח זמנים של קו  7086/7064← מרכז מסחרי

לא פעילראשון

06:10 - 21:40שני

06:10 - 21:40שלישי

06:10 - 21:40רביעי

06:10 - 21:40חמישי

06:10 - 21:40שישי

06:10 - 21:40שבת

מידע על קו 23
כיוון:  7086/7064← מרכז מסחרי

תחנות: 29
משך הנסיעה: 30 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 23 ( 7086/7064← מרכז מסחרי) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1)  7086/7064← מרכז מסחרי: 06:10 - 21:40(2) מרכז מסחרי ביג ← 7086/7064: 06:40 - 22:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 23 וכדי לדעת מתי יגיע קו 23

מפה ולוחות זמנים של קו 23

צפייה באתר 7086/7064← מרכז מסחרי 23

7086/7064

7064/7086

פארק השושנים

רחוב 7064/עומר אבן אל ח'טאב

פארק השושנים

בית מס 32

מרכז מסחרי/עומר אבן אל ח'טאב

מרכז מסחרי/עומר אבן אל ח'טאב

7012/עומר אבן אל ח'טאב

משטרה פיקוד צפון

הגליל/שכונת אלרום

בית חולים נמסאוי

בית ספר סנט גוזף

הגליל/6013

הגליל / דרך א סלאם

המעיין/פאולוס השישי

פאולוס השישי/תופיק זיאד

פאולוס השישי/3030

3024/חלת אלדיר

ח'אלת א דיר/3045

חלת אלדיר/3045

3013/ח'אלת א דיר
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https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-7086_7064%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99-Israel-1-4-99853-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=7086%2F7064%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99


כיוון: מרכז מסחרי ביג ← 7086/7064

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 23
לוח זמנים של קו מרכז מסחרי ביג ← 7086/7064

לא פעילראשון

06:40 - 22:30שני

06:40 - 22:30שלישי

06:40 - 22:30רביעי

06:40 - 22:30חמישי

06:40 - 22:30שישי

06:40 - 22:30שבת

מידע על קו 23
כיוון: מרכז מסחרי ביג ← 7086/7064

תחנות: 29
משך הנסיעה: 22 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

חלת אלדיר/3013

3003/3008

בית דפוס אלחכים/ואדי אל חאג

ואדי אל חאג'/2004

ביטוח לאומי

מרכז מסחרי

מרכז מסחרי

מרכז מסחרי ביג

צומת המחצבות

חלת אלדיר/3002

3002/3006

חלת אלדיר/3002

חלת אלדיר/3013

3013/ח'אלת א דיר

חלת אלדיר/3045

ח'אלת א דיר/3024

פאולוס השישי/5115

פאולוס השישי/תופיק זיאד

תחנה מרכזית נצרת

פאולוס השישי/הגליל

הגליל/אל סאלם

הגליל/שכונת נמסאווי

בי''ס סנט ג'וזף

הגליל

הגליל/סאפוריה
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לוחות זמנים ומפה של קו 23 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

משטרה פיקוד צפון

כיכר אלקשלה

מרפאת שיניים/עומר אבן אל ח'טאב

מרכז מסחרי/עומר אבן אל ח'טאב

מרכז מסחרי/עומר אבן אל ח'טאב

בית מס 29

אלורוד

פארק השושנים

אלורוד

אלורוד/7064

7086/7064

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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