
כיוון: קריית אתא ← קריית ביאליק

64 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 24
לוח זמנים של קו קריית אתא ← קריית ביאליק

05:02 - 16:17ראשון

05:02 - 16:17שני

05:02 - 16:17שלישי

05:02 - 16:17רביעי

05:02 - 16:17חמישי

05:12 - 12:32שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 24
כיוון: קריית אתא ← קריית ביאליק

תחנות: 64
משך הנסיעה: 58 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 24 (קריית אתא← קריית ביאליק) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית אתא ← קריית ביאליק: 05:02 - 16:17(2) קריית ביאליק ← קריית אתא: 06:20 - 18:00
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 24 וכדי לדעת מתי יגיע קו 24

מפה ולוחות זמנים של קו 24

צפייה באתרקריית אתא ← קריית ביאליק 24

דוכיפת/עגור

דוכיפת/סנונית

דוכיפת

מחלף טל

שאגאל/סרה

שאגאל/דגה

שאגאל/קנדינסקי

שאגאל/פיקסו

שאגאל/ואן גוך

הרר/האורן

האורן א

האורן ב

האורן ג

האורן ד

הרר/מורן

הרר/ההדס

הרר/הרותם

הרר/היסמין

מנחם בגין/זקומטי

מינץ/הרצוג

בן עמי/הרצוג

בן עמי/משאש

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667779/2779818/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667779&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7-Israel-1-1-667779-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


בן עמי/אנילביץ

אנילביץ/יצחק שדה

ז'בוטינסקי/יבניאלי

ז'בוטינסקי/אסף שמחוני

אסף שמחוני/הרב עוזיאל

איינשטיין/מרכז שביט

איינשטיין/סמטת יאיר

מולר/איינשטיין

נורדאו/חנקין

חנקין/סוקולוב

קופת חולים/העצמאות

העצמאות/מנדלי מוכר ספרים

זבולון/מרכז קרית אתא

זבולון/התעלה

זבולון/קרית פרוסטיג

זבולון/שיבת ציון

זבולון/משה שרת

זבולון/נווה חן

הגבורה/שוקרן

הגבורה/קרן היסוד

איקאה

דרך חיפה

דרך הדשנים/צומת קרית אתא

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

מרפאת זבולון

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו/כביש 79

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667779/2779818/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667779&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


כיוון: קריית ביאליק ← קריית אתא

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 24
לוח זמנים של קו קריית ביאליק ← קריית אתא

06:20 - 18:00ראשון

06:20 - 18:00שני

06:20 - 18:00שלישי

06:20 - 18:00רביעי

06:20 - 18:00חמישי

06:10 - 13:16שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 24
כיוון: קריית ביאליק ← קריית אתא

תחנות: 63
משך הנסיעה: 60 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך עכו חיפה/ציפורן

דרך עכו/צור שלום

צומת קליל

שדרות חן/יוספטל

שדרות חן/בורלא

החרושת/בעלי המלאכה

החרושת/המסגר

החרושת/הסדנה

יוסף לוי/חרושת

יוסף לוי /חרושת

החרושת/הסדנה

החרושת/המסגר

החרושת/בעלי המלאכה

שדרות חן/הנס מולר

שדרות חן/יוסף לוי

דרך עכו/שדרות חן

דרך עכו חיפה/ירושלים

צור שלום

דרך עכו/צומת עין אפק

מרפאת זבולון

קריון דרום/ד.עכו חיפה

דרך עכו/צומת צבר

דרך עכו/אוסישקין

צומת מוצקין

צומת קרית חיים

משטרת קרית חיים/ההסתדרות

צומת קרית אתא/חלוצי התעשייה

הדשנים

איקאה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667779/2779815/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667779&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


הגבורה/קרן היסוד

הגבורה/שוקרן

זבולון/קק''ל

זבולון/קרית שטנד

זבולון/משה שרת

זבולון/שיבת ציון

זבולון/לילנבלום

קרית אתא מרכז

העצמאות/המגינים

חנקין/סוקולוב

חנקין/רופין

הרצל/חנקין

איינשטיין/הצנחנים

איינשטיין/אסף שמחוני

אסף שמחוני/טביב

ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/הפלמח

אנילביץ/יצחק שדה

בן עמי/מימון

בן עמי/אריה רגב

בן עמי

גוש עציון/הרצוג

גוש עציון/מימון

כביש 3/מינץ

מנחם בגין/טולוז

הרר/האלה

הרר/הארז

הרר/הרותם

הרר/האשל

הרר/האורן

האורן א

האורן ב

האורן ג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667779/2779815/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667779&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


לוחות זמנים ומפה של קו 24 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

האורן ד

שאגאל/הנרי מטיס

שאגאל/רנואר

שאגאל/קדנדינסקי

שאגאל/דה גויה

שאגאל/סזאן

מחלף טל

דוכיפת

דוכיפת/סנונית

דוכיפת/שלדג

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667779/2779818/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667779&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
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-1-1-667779&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
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