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פירוט תחנות

שם תחנהמק"ט תחנה
 גני אלמונא53686
ב"ס א57713
שכונת חיילים משוחררים57712
ג'וליס 577113
ג'וליס 577101
התחנה לבריאות המשפחה53685
חטיבת ביניים53374
מסעף אזור תעשיה53375
מסעף ג'וליס53376
מכון רישוי ירכא/ כביש 576348533
מסעף ג'וליס/ מרכז מזון ירכא52998
ירכא א52999
ירכא מול הנוף53000
ירכא ד53001
ירכא ה53002
כיכר ירכא50066
בי"ס ד' אל-נהדה50068
שכונת חיילים משוחררים50070
מפעל50097
מועצה מקומית53411
כביש ראשי/אלחלאג53412
בית מרקחת כללית53413
ירכא/בית העם57474
קופת חולים כללית58479
מועצה מקומית53416
מועדון אנוש53415
קבר חושי הארכי50118
מפעל הפיס53414
ירכא 5011318
ירכא 5011619

פירוט תחנות

שם תחנהמק"ט תחנה
מגרש טניס ירכא50122
ירכא 5011413
ירכא 5010414
ירכא 5010015
בית מרקחת כללית53413
ירכא/בית העם57474
קופת חולים כללית58479
מועצה מקומית53416
מועדון אנוש53415
קבר חושי הארכי50118
מפעל הפיס53414
כביש ראשי/אלחלאג53004
מועצה מקומית53005
כביש ראשי מערב53006
ירכא 530075
קופת חולים מאוחדת50087
כיכר המזרקה50085
מרכז קניות אמש סטאר/כביש 576278533
ירכא 530083
תיכון מקיף57628
מסעף ג׳וליס/מרכז מזון ירכא53010
מכון רישוי ירכא/כביש 576308533
ירכא/יציאה מערבית55511
מסעף ג׳וליס53377
מסעף אזור תעשיה53378
חטיבת ביניים53379
ג׳וליס 577091
שכונת חיילים משוחררים50152
כיכר50145
3 ג׳וליס57635
שכונת חיילים משוחררים50149
שכונת חיילים משוחררים57636
תאמר כמאל עאמר מערב50203
סמ״ר אמל נבואני50154
שכונת חיילים משוחררים50237
דרום-מזרח50240
בי״ס א50238
בי״ס א57637
גני אלמונא53686

לו"ז מפורט

יום שישיימים א'-ה
05:2005:30
05:4006:00
06:0006:30
06:2007:00
06:4007:30
07:0008:00
07:2008:30
07:4009:00
08:0009:30
08:2010:00
08:4010:30
09:0011:00
09:2011:30
09:4012:00
10:0012:30
10:2013:00
10:4013:30
11:0014:00
11:2014:30
11:4015:00
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

לו"ז מפורט

יום שישיימים א'-ה
06:0506:15
06:2506:45
06:4507:15
07:0507:45
07:2508:15
07:4508:45
08:0509:15
08:2509:45
08:4510:15
09:0510:45
09:2511:15
09:4511:45
10:0512:15
10:2512:45
10:4513:15
11:0513:45
11:2514:15
11:4514:45
12:0515:15
12:2515:45
12:45
13:05
13:25
13:45
14:05
14:25
14:45
15:05
15:25
15:45
16:05
16:25
16:45
17:05
17:25
17:45
18:05
18:25
18:45
19:05
19:25
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22.15
22:45
23:15
23:45

 לפרטים נוספים ומידע עדכני 
 ולבירור זמני נסיעות ניתן להתקשר 

 למרכז המידע של נתיב אקספרס 3553* 
או למוקד הארצי 8787* 


