
כיוון: חיפה ← טירת כרמל

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 205
לוח זמנים של קו חיפה ← טירת כרמל

00:00 - 03:59ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

23:00 - 23:30חמישי

00:00 - 23:30שישי

00:00 - 23:30שבת

מידע על קו 205
כיוון: חיפה ← טירת כרמל

תחנות: 67
משך הנסיעה: 56 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 205 (חיפה ← טירת כרמל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← טירת כרמל: 00:00 - 23:30(2) טירת כרמל ← חיפה: 00:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 205 וכדי לדעת מתי יגיע קו 205

מפה ולוחות זמנים של קו 205

צפייה באתרחיפה ← טירת כרמל 205

ת. רכבת חיפה מרכז

ת. רכבת חיפה מרכז

שדרות הציונות/ח'ורי

שדרות הציונות/סנט לוקס

תחנת כרמלית/הנביאים

העירייה

מדעטק/בלפור

ארלוזורוב/בלפור

ארלוזורוב/בר גיורא

גולומב/ראובן

תחנת כרמלית/גולומב

בית חולים בני ציון/גולומב

מרפאות חוץ/וינגייט

וינגייט/חנה סנש

קיש/האסיף

קיש/הנרייטה סאלד

קיש/יפה נוף

בית חולים אלישע/ווגווד

ווגווד/הנשיא

מרכז הכרמל/שדרות הנשיא

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

הנשיא/מרכז פנורמה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/205/147864/328214/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-Israel-1-1-147864-0?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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C


מלון דן כרמל/הנשיא

הנשיא/דפנה

הנשיא/החורשה

טשרניחובסקי/היובל

טשרניחובסקי/זאב

טשרניחובסקי/ישעיהו

פרץ חיות/טשרניחובסקי

קאודרס/סטפן וייז

סטפן וייז/אמיל זולא

ויקטור הוגו/כל ישראל חברים

ויקטור הוגו/אמיל זולא

דרך צרפת/גורס

דרך צרפת/כרמיה

דרך צרפת/מרסיי

דרך צרפת/יציאת אירופה

אנקואה/בן צור

אנקווה/בר רב האי

אנקואה/האצל

אצל/הרותם

האצ''ל

נווה דוד

כפר סמיר

מת''מ

סחרוב

חוף דדו

ת. רכבת חוף הכרמל

סחרוב

מת''מ/ההגנה

איצטדיון סמי עופר/לדרום

תעש טירה

הרצל/צומת טירת כרמל

הרצל/כרמלים

הרצל/המלאכה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/205/147864/328214/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C


כיוון: טירת כרמל ← חיפה

68 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 205
לוח זמנים של קו טירת כרמל ← חיפה

00:00 - 03:59ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

23:00 - 23:30חמישי

00:00 - 23:30שישי

00:00 - 23:30שבת

מידע על קו 205
כיוון: טירת כרמל ← חיפה

תחנות: 68
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הרצל/לח''י

קניון לב העיר/הרצל

הרצל/העצמאות

קופת חולים כללית /ששת הימים

ויצמן/נתן אלבז

גיורא יוספטל/ויצמן

גיורא יוספטל/ירושלים

גיורא יוספטל/גורדון

גיורא יוספטל/רזיאל

רזיאל/יצחק בן צבי

בית עלמין/רזיאל

מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל

רזיאל/יצחק בן צבי

נתן אלבז/גורדון

גיורא יוספטל/ירושלים

גיורא יוספטל/ויצמן

ויצמן/נתן אלבז

ששת הימים/סיני

קופת חולים כללית /ששת הימים

הרצל/העצמאות

קניון לב העיר/הרצל

הרצל/ביאליק

הרצל/מוצקין

הרצל/קרן היסוד

הרצל/כרמלים

מסעף טירת כרמל/הרצל

בסיס תובלה

ההגנה/רוטנברג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/205/147864/354709/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C


מת''מ

סחרוב

חוף דדו

ת. רכבת חוף הכרמל

סחרוב

מת''מ

בית עלמין נוצרי/ההגנה

כפר סמיר

נווה דוד

אצ''ל/המלך דוד

אנקואה/האצל

אנקואה/בר רב האי

יציאת אירופה/דרך צרפת

דרך צרפת/יציאת אירופה

דרך צרפת/מרסיי

דרך צרפת/כרמיה

דרך צרפת/דרייפוס

אמיל זולא/ויקטור הוגו

אמיל זולא/כל ישראל חברים

סטפן וייז/קאודרס

קאודרס/אליהו חכים

פרץ חיות/טשרניחובסקי

טשרניחובסקי/פרץ חיות

טשרניחובסקי/זאב

טשרניחובסקי/בית לחם

שדרות הנשיא

הנשיא/החורשה

הנשיא/איריס

הנשיא/התשבי

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

מרכז הכרמל/אודיטוריום

בית חולים אלישע/ווג'ווד

קיש/חולדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/205/147864/354709/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C


לוחות זמנים ומפה של קו 205 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

קיש/האסיף

וינגייט/חנה סנש

מרפאות חוץ/וינגייט

בית חולים בני ציון/גולומב

תחנת כרמלית/גולומב

מרכז הבהאים/גולומב

ארלוזורוב/הס

ארלוזורוב/בלפור

בלפור/יוסף

מדעטק/בלפור

בית הקרנות

הרצל/יואל

שבתאי לוי/פרץ

שבתאי לוי/רשפון

שדרות הציונות/א טגראי

שדרות הציונות/שחאדה

המגינים/הבנקים

ת. רכבת חיפה מרכז

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/205/147864/328214/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%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-1-1-147864&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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%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%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C&lang=he

