
כיוון: חיפה ← כרמיאל

64 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 261
לוח זמנים של קו חיפה ← כרמיאל

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

16:00 - 23:35שבת

מידע על קו 261
כיוון: חיפה ← כרמיאל

תחנות: 64
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 261 (חיפה ← כרמיאל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← כרמיאל: 16:00 - 23:35(2) כרמיאל ← חיפה: 16:00 - 22:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 261 וכדי לדעת מתי יגיע קו 261

מפה ולוחות זמנים של קו 261

צפייה באתרחיפה ← כרמיאל 261

ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

ההסתדרות/צומת קרית אתא

אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות

ההסתדרות/צומת קרית חיים

דרך עכו/קריית ביאליק

דרך עכו/הגפן

דרך עכו/צומת צבר

קריון/ד. עכו חיפה

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו/כביש 79

דרך עכו חיפה/ציפורן

דרך עכו/צור שלום

צומת קליל

דרך עכו/שדרות חן

דרך עכו חיפה/רפא''ל

מסעף נחל נעמן

מסעף מילואות

צומת כפר מסריק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/261/204387/612801/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
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-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C-Israel-1-1-204387-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C


מפעלי פלדה

מסעף עין המפרץ

צומת עין המפרץ

מסעף אזור תעשיה עכו דרום

חוף הארגמן

בית ספר לקציני ים עכו

דרך הארבעה/דרך המלאכה

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

ת. רכבת עכו/הרצל

ת. רכבת עכו

מסעף מוסד אחווה

אריה דושניצקי/מוסד אחווה

אריה דושניצקי/יהודה בורלא

יהודה בורלא/קדושי קהיר

בן עמי/יוסף גדיש

צומת עכו מזרח

מסעף מכר

צומת יאסיף

צומת אחיהוד

פארק תעשיות/בר לב

צומת צורית

מוסך

תיכון טכנולוגי

מסעף מג'ד אל כרום מזרח

צומת כרמיאל מערב

דרך השלום/נשיאי ישראל

דרך השלום/מבצע חורב

הפלמ''ח/חטיבת גבעתי

ההגנה/מבצע מכבי

נשיאי ישראל/דרך השלום

שדרות נשיאי ישראל/יקב

נשיאי ישראל/מורד הגיא

קניון לב כרמיאל/נשיאי ישראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/261/204387/612801/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C


כיוון: כרמיאל ← חיפה

64 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 261
לוח זמנים של קו כרמיאל ← חיפה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

16:00 - 22:00שבת

מידע על קו 261
כיוון: כרמיאל ← חיפה

תחנות: 64
משך הנסיעה: 102 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

קופת חולים/נשיאי ישראל

החבצלת/הערבה

מורד הגיא/הפרחים

מורד הגיא/משעול חצב

מורד הגיא/איריס

איריס/נרקיס

נשיאי ישראל/פארק אופירה

נשיאי ישראל/הדקל

ת. רכבת כרמיאל

ת. מרכזית כרמיאל/הורדה

ת. רכבת כרמיאל/רציפים

נשיאי ישראל/אילנות

נשיאי ישראל/הדקל

נשיאי ישראל/פארק אופירה

איריס/השושנים

מורד הגיא/איריס

מורד הגיא/הפרחים

החבצלת/ המרגנית

קופת חולים/החבצלת

נשיאי ישראל/בירנית

קניון לב כרמיאל/נשיאי ישראל

שדרות נשיאי ישראל/יקב

נשיאי ישראל/בית הכרם

פארק רבין/דרך השלום

ההגנה/מבצע מכבי

הפלמח/חטיבת גולני

דרך השלום/חטיבת גבעתי

נשיאי ישראל/אורט בראודה

צומת כרמיאל מערב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/261/204387/612804/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C


מסעף מג'ד אל כרום מזרח

תחנת דלק

מוסך

צומת מג'ד אל כרום מערב

צומת צורית

מסעף בר לב

צומת אחיהוד

צומת יאסיף

מסעף גדידה מכר

בן עמי/אברהם בן שושן

בן עמי/יוסף גדיש

יהודה בורלא/קדושי קהיר

אריה דושניצקי/יהודה בורלא

אריה דושניצקי/חיים ברלב

ת. רכבת עכו/הרצל

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

דוד פנקס/דרך הארבעה

בית ספר לקציני ים עכו

חוף הארגמן

צומת עכו דרום

מסעף אזור תעשיה עכו דרום

מסעף עין המפרץ

מא.נעמן

מפעלי פלדה

צומת כפר מסריק

מסעף מילואות

מסעף נחל נעמן

דרך עכו חיפה/רפא''ל

דרך עכו/שדרות חן

דרך עכו חיפה/ירושלים

צור שלום

דרך עכו/צומת עין אפק

דרך עכו/המייסדים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/261/204387/612804/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C


לוחות זמנים ומפה של קו 261 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

קריון דרום/ד.עכו חיפה

דרך עכו/צומת צבר

דרך עכו/אוסישקין

צומת מוצקין

צומת קרית חיים

משטרת קרית חיים/ההסתדרות

הסתדרות/צומת קרית אתא

שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

חוצות המפרץ

קניון לב המפרץ

ת. מרכזית המפרץ/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/261/204387/612801/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204387&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C&lang=he

