
כיוון: חוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא

113 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 200
לוח זמנים של קו חוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא

00:15 - 23:45ראשון

00:15 - 23:45שני

00:15 - 23:45שלישי

00:15 - 23:45רביעי

00:15 - 23:45חמישי

00:15 - 23:40שישי

00:05 - 23:45שבת

מידע על קו 200
כיוון: חוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא

תחנות: 113
משך הנסיעה: 117 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 200 (חוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא: 00:15 - 23:45(2) חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← חוף דדו: 00:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 200 וכדי לדעת מתי יגיע קו 200

מפה ולוחות זמנים של קו 200

צפייה באתרחוף דדו ← חלוצי התעשייה/הגומא 200

חוף דדו

ת. רכבת חוף הכרמל

סחרוב

מת''מ

כפר סמיר

נווה דוד

אצ''ל/המלך דוד

אצל/המלך שלמה

דרך הים/הולצברג

דרך הים

דרך הים/דולב

דרך הים/התמר

דרך הים/הסנה

דרך הים/ההרדוף

דרך הים/אילנות

מלון הר הכרמל/אילנות

אילנות/ככר הרקפות

דרך הים/הנרקיסים

בית ספר אופקים/דרך הים

דרך הים/הצופים

מרכז הכרמל/אודיטוריום

שדרות מוריה/הברושים
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מוריה/צפרירים

מוריה/זרובבל

מוריה/נחשון

מוריה/קרית ספר

חורב/מאפו

מרכז חורב/חורב

חורב/פרויד

חורב/אידר

חורב/גבעת דאונס

אבא חושי/ווטסון

אבא חושי/קויפמן

אבא חושי/איינשטיין א

אבא חושי/איינשטיין ב

אבא חושי/חנה רובינא

אבא חושי/טהון

אבא חושי/דניה

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר

בירם/אבא חושי

בית ספר אליאנס/דרך בירם

דרך בירם/יגאל אלון

דרך בירם/דובנוב

אינטרנציונל/יערי

אינטרנציונל/דורות

אינטרנציונל/הל''ה

דרך חנקין/אינטרנציונל

חנקין/קומוי
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קומוי/חנקין

מלל/יערי

טכניון/מעונות נווה אמריקה

טכניון/בנין הספורט

מל''ל/הצפירה

מלל/קומוי

טרומפלדור/מרכז זיו

טרומפלדור/כיכר דוד

טרומפלדור/מימון

הגליל/מצפה

הגליל/הבריכה

הגליל/ציון

הגליל/הבנים

הגליל/נתיב חן

ניסינבוים/יד לבנים

יד לבנים/הלל סילבר

'יד לבנים א

יד לבנים ב'

יד לבנים ג

יד לבנים/ערד

יד לבנים/נווה יוסף

יד לבנים/דב גרונר

יד לבנים/רזיאל

יד לבנים/הגיבורים

חליסה

יל''ג/הקישון

שוק תלפיות

החלוץ/דבורה

בית הקרנות

הרצל/יואל

שבתאי לוי/פרץ

שבתאי לוי/רשפון

הגפן/הפרסים



כיוון: חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← חוף דדו

107 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 200
לוח זמנים של קו חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← חוף דדו

00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

הגפן/בן גוריון

הברון הירש/אלנבי

רוטשילד/אלנבי

מרכז רפואי לין/שדרות רוטשילד

צומת דולפין

דרך יפו/תל אביב

העצמאות/שדרות בן גוריון

ת. רכבת חיפה מרכז

קריית הממשלה/העצמאות

פלים/קיבוץ גלויות

ואדי סאליב

חטיבת גולני/מחלף חירם

מטה המשטרה

בר יהודה/גשר פז

בר יהודה/גשר גדוד 21

ההסתדרות/צומת הקריות

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

דרך הדשנים/צומת קרית אתא

חלוצי התעשייה/צ. קרית אתא

חלוצי התעשיה/החרש

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשייה/הגומא

חלוצי התעשיה/יגאל ידין

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשיה/השיש

הסתדרות/צומת קרית אתא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/200/204359/5757141/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204359&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%93%D7%93%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90


00:00 - 23:55שישי

00:30 - 23:30שבת

מידע על קו 200
כיוון: חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← חוף דדו

תחנות: 107
משך הנסיעה: 116 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

חוצות המפרץ

משרד הרישוי

קניון לב המפרץ

שדרות ההסתדרות/צומת הקריות

בר יהודה/גשר גדוד 21

מטה משטרת חוף/צייזל

חטיבת גולני/מחלף חירם

קריית הממשלה/העצמאות

ת. רכבת חיפה מרכז

נמל/דרך העצמאות

זיסו/יפו

צומת דולפין/שדרות רוטשילד

מרכז רפואי לין/רוטשילד

רוטשילד/צהל

רוטשילד/אלנבי

הברון הירש/סטלה מאריס

הגפן/סטלה מאריס

הגפן/בן גוריון

הגפן/הפרסים

הרצליה/הציונות

הרצליה/הנביאים

תחנת כרמלית/הנביאים

העירייה

לב הדר

שוק תלפיות

יל''ג

חליסה

יד לבנים/הגיבורים

יד לבנים/הירדן

יד לבנים/רזיאל

יד לבנים/פאר

יד לבנים/ערד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/200/204359/5757141/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204359&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%93%D7%93%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90


יד לבנים/מעלות דב גרונר

יד לבנים א

יד לבנים ב

יד לבנים/הלל סילבר

ניסנבוים/פרץ מרקיש

הגליל/נתיב חן

הגליל/הבנים

הגליל/ציון

הגליל/הבריכה

טרומפלדור/התיכון

טרומפלדור/חניתה

טרומפלדור/מרכז זיו

קומוי/חנקין

מלל/יערי

טכניון/מעונות נווה אמריקה

טכניון/בנין הספורט

מל''ל/הצפירה

מלל/קומוי

חנקין/קומוי

אינטרנציונל/יחזקאל

אינטרנציונל/חביבה רייק

דרך בירם/אינטרנציונל

בית ספר אליאנס/דרך בירם

דרך בירם/אגוז

אבא חושי/דניה

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר



אבא חושי/דר ארתור בירם

אבא חושי/מצפור זייד

אבא חושי/מצפור תמר

אבא חושי/איינשטיין

בית בירם/אבא חושי

אבא חושי/ווטסון

חורב/גבעת דאונס

חורב/יאנוש קורצאק

מרכז חורב/חורב

מוריה/מאפו

מוריה/קרית ספר

מוריה/מעברות

מוריה/ספקטור

מוריה/צפרירים

מוריה/פיגין

שדרות מוריה/הברושים

מרכז הכרמל/אודיטוריום

מרכז הכרמל/דרך הים

דרך הים/הדסים

דרך הים/אשכולות

דרך הים/הנרקיסים

דרך הים/הרקפות

מלון הר כרמל/דרך הים

דרך הים/התמר

התמר/אגמון

התמר/החרוב

דרך הים/התמר

דרך הים/דולב

דרך הים/הולצברג

בית חולים 10/דרך הים

אצל/הרותם

האצ''ל

נווה דוד



לוחות זמנים ומפה של קו 200 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

כפר סמיר

מת''מ

סחרוב

חוף דדו

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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