
2 0 6 0 עומד  שלנו  השירות  מוקד 
לרשותכם בסיוע ככל ונדרש

פרטים עדכניים על השירות 
www.kavim-t.co.ilבאתר האינטרנט של החברה

קווים משפרים לכם
את השירות!

מאל-עריאן/מי עמי לבית החולים הלל יפה ובחזרה
הוספת חלופה חדשה למי עמי - משיקים את התחבורה הציבורית ביישוב!

49
קו

מאל עריאן/מי עמי לבית החולים הלל יפה

יום ראשון - יום חמישי: 5:00 | 5:30 | 5:40 | 6:30 | 6:40 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 
22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 17:30 | 17:00 | 16:30 | 16:00 | 15:20 |

לוח זמנים

מי עמי
צומת ריחן

עין אלסהלה/ביה”ס
אל עריאן/מסגד

עין אלסהלה/ביה”ס
אלסהלה/כביש ראשי
עין אלסהלה/קופ”ח

עין אלסהלה
ערערה מזרח

ערערה/כביש ראשי 6
ערערה מרכז

אל ח’רבה/כביש 6542
בית ספר אלמנאר

שוק
מרכז רפואי

לצומת ערערה
דואר

מרכז רפואי רשיד
בית ספר יסודי

קופת חולים
עארה 2

דואר
עארה 1

צומת עארה
צומת ברטעה

צומת כפר קרע

ח’אלת זבדה
בנק הפועלים

חאכורת אל עסלי א
ח’אלת זבדה

ח’אלת זבדה/תחנת דלק
צומת כפר קרע

צומת משמר הגבול
צומת כרכור

צומת חנה
צומת אלון

צומת גרנות
צומת חדרה מזרח

משרדי חברת חשמל/צה”ל

צה”ל/האקליפטוס
הנשיא וייצמן/ירושלים
הגיבורים/הנשיא וייצמן

הנשיא וייצמן/הבנים
הנשיא וייצמן/יהודה הלוי

תיכון חדרה/רמב”ם
ת. מרכזית חדרה/רציפים

צומת חדרה
כביש 4/שדרות החרות

אזור תעשיה דרומי
כביש 4/חוף הכרמל

מרכז מסחרי/השלום
השלום/בר אילן

בית חולים הלל יפה

מבית החולים הלל יפה לאל עריאן/מי עמי

יום ראשון - יום חמישי:  6:45 | 7:45 | 8:30 | 8:45 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 |  11:40 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00
לוח זמנים

בית חולים הלל יפה
השלום/בר אילן

צומת חרושת
אזור תעשיה דרומי
אזור תעשיה דרומי

כביש 4/שדרות החרות
צומת חדרה

ת. מרכזית חדרה/רציפים
אחד העם/סמסונוב

הגיבורים/העלייה הראשונה
הנשיא וייצמן/ירושלים

משרדי חברת חשמל/צה”ל

צומת חדרה מזרח
צומת גרנות

צומת תלמי אלעזר
צומת מחנה 80

צומת כרכור
צומת משמר הגבול

צומת כפר קרע
ח’אלת זבדה

בנק הפועלים
חאכורת אל עסלי א

ח’אלת זבדה
ח’אלת זבדה/תחנת דלק

צומת כפר קרע
צומת ברטעה

דואר
מרכז רפואי רשיד

בית ספר יסודי
קופת חולים

עארה 2
דואר

עארה 1
צומת עארה

ערערה/כניסה
ערערה/6524

בית ספר אלמנאר
ערערה מרכז

ערערה/כביש ראשי 6
ערערה מזרח

עין אלסהלה/כניסה
עין אלסהלה/קופ”ח

אלסהלה/כביש ראשי
עין אלסהלה/ביה”ס

אל עריאן/מסגד
עין אלסהלה/ביה”ס

צומת ריחן
מי עמי

  חלופת מי עמימקרא:     אסוף בלבד      הורדה בלבד      אסוף והורדה


