
יוני-15

קווי אוטובוסים הנכנסים ויוצאים מאוניברסיטה ביממה

הערותזמן נסיעהמספר  מספר יציאות ביוםזמן נסיעהמספר  מספר כניסות ביוםמרחק מנקודת יציאה נקודת יציאהחברת אוטובוסיםמספר קוסודר
משוערתחנות בקומהאוניברסיטהמשוערתחנות בקולאוניברסיטהלאוניברסיטה

54 דקות645246 דקות17.54950 ק"מחיפה - בת גלים-תחנת רכבתאגד124
17 דקות1639 דקות8.136 ק"מבית אורןסופרבוס227
51 דקות511446 דקות13.11745 ק"מחיפה - קריית שפרינצקאגד330
65 דקות651051 דקות18.61054 ק"מחיפה - בת גלים-תחנת רכבתאגד36, 36א'4
37א' ממשיך עד דלית אל כרמל62 דקות497145 דקות159048 ק"מחיפה - בת גלים-תחנת רכבתאגד37 ,37א'5
29 דקות293750 דקות11.63750 ק"מחיפה - דניה-צומתאגד639
25 דקות25220 דקות10522 ק"מחיפה - מרכזית חוף הכרמלאגד746
40 דקות40346 דקות28.1446 ק"מיקנעם עלית - מסוףסופרבוס850
31 דקות301920 דקות9.62118 ק"מחיפה - מרכזית המפרץסופרבוס955
מגיע לנו"ש17 דקות7000221 ק"מחיפה - אוניברסיטה  אגד'96א10
30- 35 דקות251317 דקות9.72419 ק"מחיפה - מרכזית המפרץאגד11141
59 דקות60333 דקות20.9135 ק"מקריית מוצקין - מרכזית הקריותאגד12143
קו מעגלי25 דקות371717 דקות13.32935 ק"מחיפה - מרכזית המפרץ למרכזית חוף הכרמאגד13146
קו מעגלי32 דקות282929 דקות11.32925 ק"מחיפה - מרכזית חוף הכרמל למרכזית המפראגד14146
62 דקות67140 דקות37.5256 ק"מאעבלין - מרכזנתיבי אקספרס15173
82 דקות80149 דקות45.5164 ק"מכפר מנדא- מרכזנתיבי אקספרס16174
קו לילה30 דקות491038 דקות23.91056 ק"מחיפה - מרכזית המפרץ לחוף דדואגד17200
קו לילה45 דקות351154 דקות16.21146 ק"מחיפה - מחוף דדו למרכזית המפרץאגד19200
44 דקות44217 דקות13.6217 ק"מחיפה - בת גלים - תחנת רכבתאגד18224
104 דקות83155 דקות39.4157 ק"מנהריה - תחנה מרכזית ורכבתנתיבי אקספרס19273
77 דקות80254 דקות47.2255 ק"משעב - מרכזנסיעות ותיירות נצרת20293
84 דקות83267 דקות80.1169 ק"מפסוטה - מרכזנתיבי אקספרס21294
78 דקות77252 דקות57.8255 ק"מראמה - מרכזנתיבי אקספרס22295
52 דקות61248 דקות46.4262 ק"מאום אל-פאחם-כיכר אלשהידסופרבוס23296
59 דקות63241 דקות52.8240 ק"מע.א-סהלה - מרכזקווים24297
44 - 60 דקות65430 דקות37.4552 ק"מכאבול - מרכזנסיעות ותיירות נצרת25298
81- 111 דקות95747 - 113 דקות65.2869 ק"ממע'אר - מרכזנסיעות ותיירות נצרת26299
45 - 63 דקות45761 - 62 דקות41.6563 ק"מנצרת עילית - צומת נצרת צפוןנסיעות ותיירות נצרת27333
45 - 63 דקות41.6963861 ק"מנצרת עילית - צומת נצרת צפוןג'י.בי.טורס28333
73000 דקות51.6250 ק"מנצרת עילית - צומת נצרת צפוןנסיעות ותיירות נצרת29334
63 דקות69132 דקות51.6137 ק"מריינה - מרכזג'י.בי.טורס30334
85 דקות90291 דקות51.7199 ק"מע. מאהל - מרכזנסיעות ותיירות נצרת31336
78 דקות78346 דקות60247 ק"מבעינה - מרכזג'י.בי.טורס32337
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