
       רים מכרמיאל גב'רםבצה 262כניסה  למכללת בראודה קו שעות 
 

שעות כניסה  למכללת בראודה קו 262 בבוקר 
 ממרכזית המפרץ

 בבוקר מעכו גב'רם 262בראודה קו שעות כניסה  למכללת 
 

262 12:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 06:30 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

 תיאור נסיעה יציאה שלט

262 12:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
264 06:55 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 07:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 13:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
264 07:30 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 07:40 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 13:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 07:55 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 08:10 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 14:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 08:30 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 08:30 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 14:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 09:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 09:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 15:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 09:30 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 10:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 15:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 10:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 11:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 16:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 11:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 12:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 16:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 12:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 13:00 
גב.רם כניסה בראודה לפי  -עכו

 צורך

262 17:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 13:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

בצהרים מכרמיאל  262למכללת בראודה בקו כניסה שעות 
 גב' רם

262 17:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 14:00 

מרכזית 
-המפרץ
 כרמיאל

  
 תיאור נסיעה יציאה שלט

262 18:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 15:00 

מרכזית 
-המפרץ
 כרמיאל

  
263 12:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

262 16:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 12:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 12:40 
עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם

 בראודה ב

262 17:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 13:00 

-מ.המפרץ
   כרמיאל

263 13:10 
עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם

 בראודה ב



262 17:45 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 14:00 

מרכזית 
-המפרץ
 כרמיאל

  
263 13:40 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

262 18:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

   בפנים ולמ
262 15:00 

מרכזית 
-המפרץ
 כרמיאל

  
263 14:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

262 19:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

        בפנים ולמ
263 14:40 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

262 20:15 
מ.המפרץ ד.בראודה -גב.רם

        בפנים ולמ
263 15:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 15:40 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 16:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 16:40 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 17:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 17:40 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 18:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 19:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 20:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

          
263 21:10 

עכו ד.אורט -כרמיאל גב.רם
 בראודה ב

 


