
כיוון: סאסא ← חיפה

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 281
לוח זמנים של קו סאסא ← חיפה

06:15ראשון

06:15שני

06:15שלישי

06:15רביעי

06:15חמישי

06:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 281
כיוון: סאסא ← חיפה

תחנות: 56
משך הנסיעה: 93 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 281 סאסא ← חיפה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) סאסא ← חיפה: 06:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 281 וכדי לדעת מתי יגיע קו 281

מפה ולוחות זמנים של קו 281

צפייה באתרסאסא ← חיפה 281

מסעף סאסא

מסעף סאסא

מסעף בית ספר מירון

בנק

משתלה

חורפיש/מרכז מסחרי

כיכר סולטאן באשא

כיכר חורפיש

צומת אלקוש

מסעף צוריאל

צומת חוסן

צומת תפן

שדרות מ''ג המעפילים/מחלף יפה נוף

כלנית/איריס

בן גוריון/האורנים

ביה''ס יהלום/קרן היסוד

קרן היסוד 1

קרן היסוד 2

מעלה חסון/ז'בוטינסקי

הרב קוק/ז'בוטינסקי

הזית/שזר

מסעף מעלות צפון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/281/204906/613827/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204906&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-Israel-1-9-204906-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


קניון תרשיחא

מעונה א

מסעף מעונה צפון

מעליא/89

מסעף מעליא

מסעף נווה זיו

צומת געתון

משתלת כברי

צומת כברי

מסעף בן עמי

מרכז רפואי גליל

שד. הנשיא בן צבי/דרך הזיתים

שדרות בן צבי/הנגב

שד. הנשיא בן צבי/הגלעד

ת. מרכזית נהריה/הורדה

ת. מרכזית נהריה/רציפים

צומת נהריה

גדוד /משה סנה

גדוד 21/לוחמי הגיטאות

מסעף עברון

צומת רגבה/מרכז ביג

מסעף מוסד אחווה

ת. רכבת עכו/הרצל

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

מסעף עין המפרץ

דרך עכו/המייסדים

קריון דרום/ד.עכו חיפה

דרך עכו/צומת צבר

צומת מוצקין

צומת קרית חיים

הסתדרות/צומת קרית אתא

חוצות המפרץ

קניון לב המפרץ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/281/204906/613827/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204906&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 281 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

ת. מרכזית המפרץ/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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