
כיוון: תל אביב-יפו ← חיפה

81 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 921
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← חיפה

05:25 - 07:15ראשון

05:25 - 07:15שני

05:25 - 07:15שלישי

05:25 - 07:15רביעי

05:25 - 07:15חמישי

05:30 - 07:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 921
כיוון: תל אביב-יפו ← חיפה

תחנות: 81
משך הנסיעה: 126 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 921 תל אביב-יפו ← חיפה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) תל אביב-יפו ← חיפה: 05:25 - 07:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 921 וכדי לדעת מתי יגיע קו 921

מפה ולוחות זמנים של קו 921

צפייה באתרתל אביב-יפו ← חיפה 921

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

ת. רכבת תל אביב - סבידור/על פרשת דרכים

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים

מכון מור/דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

ז'בוטינסקי/צה''ל

ת. מרכזית פ''ת

יוסף ספיר/הירקונים

צומת סגולה לצפון/כביש 40

ת.רכבת סגולה/כביש 40

מחלף ירקון

קניון שרונים/דרך רמתיים

צומת נווה נאמן

דרך רמתיים/ז'בוטינסקי

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

מסוף רעננה
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צומת כפר סבא רעננה צפון

מחלף בצרה

צומת בני ציון

בית סוהר השרון/מחלף הדרים

מחלף דרור לצפון

צומת הדסים לצפון

צומת אילנות

צומת פרדסיה

מסוף בית ליד

צומת רופין לצפון

צומת העוגן

צומת מעברות

צומת חפר

אלישיב

צומת הרוא''ה

צומת מטע

צומת יער חדרה

ת. מרכזית חדרה

צומת חדרה

כביש 4/שדרות החרות

אזור תעשיה דרומי

כביש 4/חוף הכרמל

צומת חרושת

צומת חפציבה/כביש 4 לצפון

צומת נחל חדרה

צומת פל ים

צומת אור עקיבא לצפון

צומת בנימינה

בית חנניה

צומת בית חנניה

צומת מעגן מיכאל

קניון מול זכרון/כביש 4

צומת זכרון יעקב/כביש 4
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לוחות זמנים ומפה של קו 921 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

אזור תעשיה מעיין צבי

צומת פרדיס

פוריידיס/כביש 4 לצפון

צומת נחשולים/דור

מפעלי סיד

צומת עין איילה

צומת עופר

צומת הבונים

צומת צרופה

צומת גבע כרמל

צומת עין כרמל

צומת עין הוד

צומת עתלית

צומת אורן צפון/כלא 6

צומת סיטרין

צומת מגדים

מגדים צפון/נחל ספונים

מחנה 137

מסעף החותרים

מסעף טירת כרמל/ז'בוטינסקי

מסעף כפר גלים

מסעף טירת כרמל/הרצל

בסיס תובלה

ההגנה/רוטנברג

מת''מ

ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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