
כיוון: מגדל העמק ← תל אביב-יפו

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 826
לוח זמנים של קו מגדל העמק ← תל אביב-יפו

04:55 - 07:20ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

16:00שבת

מידע על קו 826
כיוון: מגדל העמק ← תל אביב-יפו

תחנות: 45
משך הנסיעה: 113 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 826 מגדל העמק ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מגדל העמק ← תל אביב-יפו: 04:55 - 07:20

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 826 וכדי לדעת מתי יגיע קו 826

מפה ולוחות זמנים של קו 826

צפייה באתרמגדל העמק ← תל אביב-יפו 826

שדרות הבנים/נוף העמק

משטרה/שדרות הבנים

שדרות הבנים/דרך העמק

שדרות הבנים/תדהר

שדרות הבנים

בית העלמין

צומת מגדל העמק 75/7555

צומת תמרת

צומת נהלל

מסעף מנשית זבדה

צומת בית שערים/נווה יער

רמת ישי

צומת רמת ישי מערב

צומת ישי

צומת אלונים

צומת השומרים

צומת קרית טבעון

צומת קריית עמל

צומת השומרים

מסעף שדה יעקב

צומת כפר יהושע

צומת התשבי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/826/667961/2780124/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667961&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-1-667961-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 826 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

צומת יקנעם/מושבה

התמר / הפעמונית

צומת יקנעם עילית

מחלף אליקים

צומת בת שלמה

צומת שפיה

צומת פוריידיס

מחלף אור עקיבא

צומת אולגה

מחלף ינאי לדרום

מחלף נתניה

מכון וינגייט

צומת הרצליה

מחלף הסירה

סינמה סיטי/כביש 2

מחלף גלילות/דרך נמיר

מכללת לוינסקי/דרך נמיר

דרך נמיר/אינשטיין

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי

F ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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