
כיוון: עתלית ← חיפה

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 221
לוח זמנים של קו עתלית ← חיפה

05:10ראשון

05:10שני

05:10שלישי

05:10רביעי

05:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 221
כיוון: עתלית ← חיפה

תחנות: 40
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: דרך הים/גבעת הבריכות, דרך
הים/הסלע, האלון/דרך הים, הלוחמים, הזית/הלוחמים,
הזית/הסלע, החרוב/הסלע, החרוב/הזית, הזית/הדקל,

הזית/הבנים, הסביון/הרקפת, הנרקיסים/הסביון,
האיריס/רקפת, המחתרות/הזית, המחתרות,

המחתרות/ההרדוף, ת. רכבת עתלית/ההרדוף,
המייסדים/הסלע, דרך הים/משעול הגפנים, דרך הים/חיטה,

דרך הים/קציר, דרך הים/נחל אורן, דרך הים/מבוא עתלית,
מחנה מעפילים/דרך הים, חוות אהרונסון, צומת עתלית, צומת
אורן צפון/כלא 6, צומת סיטרין, צומת מגדים, מגדים צפון/נחל

ספונים, מחנה 137, מסעף החותרים, מסעף טירת
הכרמל/ז'בוטינסקי, מסעף כפר גלים, מסעף טירת

הכרמל/הרצל, בסיס תובלה, ההגנה/רוטנברג, מת''מ, סחרוב,
ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה

לקו 221 עתלית ← חיפה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) עתלית ← חיפה: 05:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 221 וכדי לדעת מתי יגיע קו 221

צפייה באתרעתלית ← חיפה 221

דרך הים/גבעת הבריכות

דרך הים/הסלע

האלון/דרך הים
HaAlon

הלוחמים

הזית/הלוחמים

הזית/הסלע

החרוב/הסלע

החרוב/הזית

הזית/הדקל

הזית/הבנים

הסביון/הרקפת

הנרקיסים/הסביון

האיריס/רקפת
HaIris

המחתרות/הזית

המחתרות

המחתרות/ההרדוף

ת. רכבת עתלית/ההרדוף

המייסדים/הסלע

דרך הים/משעול הגפנים

מפה ולוחות זמנים של קו 221
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HaYam

דרך הים/חיטה

דרך הים/קציר

דרך הים/נחל אורן

דרך הים/מבוא עתלית
HaYam

מחנה מעפילים/דרך הים

חוות אהרונסון

צומת עתלית

צומת אורן צפון/כלא 6

צומת סיטרין

צומת מגדים

מגדים צפון/נחל ספונים

מחנה 137

מסעף החותרים

מסעף טירת הכרמל/ז'בוטינסקי

מסעף כפר גלים

מסעף טירת הכרמל/הרצל

בסיס תובלה

ההגנה/רוטנברג

מת''מ

סחרוב

ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה
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לוחות זמנים ומפה של קו 221 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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