
כיוון: קריית שמונה ← תל אביב-יפו

93 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 840
לוח זמנים של קו קריית שמונה ← תל אביב-יפו

19:30 - 21:30ראשון

19:30 - 21:30שני

19:30 - 21:30שלישי

19:30 - 21:30רביעי

19:30 - 21:30חמישי

16:00שישי

22:00שבת

מידע על קו 840
כיוון: קריית שמונה ← תל אביב-יפו

תחנות: 93
משך הנסיעה: 211 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 840 (קריית שמונה ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית שמונה ← תל אביב-יפו: 19:30 - 21:30(2) תל אביב-יפו ← קריית שמונה: 20:00 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 840 וכדי לדעת מתי יגיע קו 840

מפה ולוחות זמנים של קו 840

צפייה באתרקריית שמונה ← תל אביב-יפו 840

ת. מרכזית ק''ש/רציפים

תל חי/סיני

תל חי/יצחק שדה

תל חי/ברזילי

צומת צוק מנרה

צומת גומא

צומת כ''ח

מסעף רשות החולה

צומת שמורת החולה

צומת יסוד המעלה

צומת אילת השחר

צומת איילת השחר

צומת מחניים

מסוף חצור הגלילית/הורדה

מסוף חצור הגלילית/רציפים

תחנה מרכזית ראש פינה

צומת ראש פינה

מחנה אליפלט

מחנה יפתח

קיבוץ עמיעד

צומת עמיעד

צומת כורזים
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הר האושר/הביאטיטודים

צומת כפר נחום

חוף חוקוק/אתר ספיר

צומת חוקוק

מרכז/מסעף גינוסר

מסעף גינוסר/דרום

מסעף מגדל צפון

צומת מגדל

אלחדיף/אילת

ת. מרכזית טבריה/הורדה

ת. מרכזית טבריה/רציפים

אלחדיף/טבור הארץ

נייברג/אוהל יעקב

שמעון דהאן

שדרות מנחם בגין/וינגייט

צומת כפר חיטים

צומת טבריה עילית

צומת מצפה

צומת פוריה

צומת פארק תעשיות קדמת

צומת גבעת אבני/לביא

מחלף גולני/לכיוון דרום

מחנה נפתלי

צומת שדה אילן

מסעף בית קשת

מסעף בית ספר כדורי

צומת כפר תבור

כפר תבור מרכז

תחנת התרעננות/פז לח''י כפר תבור

כפר תבור מרכז

צומת גזית

צומת אום אל גאנם

צומת תבור
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צומת נעורה

מסעף דברת

מסעף נין

דרך גולני/קפלן

יצחק רבין/דוד אלעזר

בית חולים העמק

מול פארק העמק/שדרות יצחק רבין

קאנטרי קלאב/שדרות יצחק רבין

ת.מרכזית עפולה/הורדה

ת.מרכזית עפולה/רציפים

קהילת ציון/שפרינצק

עיריית עפולה/הבנים

הבנים/הקונגרס הציוני

מסעף מחנה עמוס

צומת הסרגל

צומת מגידו

כביש 65/צומת אום אל פחם

צומת משטרת עירון

צומת ברטעה

צומת כפר קרע

צומת מנשה לדרום

צומת כרכור

מחלף חנה/מחנה 80

צומת גרנות/גן שמואל

צומת נחל חדרה

צומת אולגה

מחלף נתניה

מכון וינגייט

מחלף נוף ים

צומת כפר שמריהו

צומת הרצליה

מחלף הסירה

דרך נמיר/אינשטיין



כיוון: תל אביב-יפו ← קריית שמונה

106 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 840
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← קריית שמונה

00:00 - 23:40ראשון

20:00 - 23:40שני

20:00 - 23:40שלישי

20:00 - 23:40רביעי

20:00 - 23:40חמישי

00:00 - 16:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 840
כיוון: תל אביב-יפו ← קריית שמונה

תחנות: 106
משך הנסיעה: 214 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

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

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

E ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

דרך נמיר/חיים לבנון

דרך נמיר/אינשטיין

מכללת לוינסקי/דרך נמיר

סינמה סיטי/כביש 2

צומת הרצליה

צומת כפר שמריהו

מחלף נוף ים

מכון וינגייט

מחלף נתניה

צומת אולגה

צומת נחל חדרה

צומת גרנות/גן שמואל

מחלף חנה/מחנה 80

צומת כרכור

צומת מנשה לצפון

צומת כפר קרע

צומת ברטעה

צומת עארה

לצומת ערערה

צומת משטרת עירון

מסעף מי עמי
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כביש 65/אום אל פאחם א

כביש 65/אום אל פאחם ב

צומת אום אל פחם

מסעף מוסמוס

מסעף משירפה

צומת מגידו

צומת הסרגל

מסעף מחנה עמוס דרום

הבנים/שרה מלכין

הבנים/וולפסון

עיריית עפולה/הבנים

ת.מרכזית עפולה/הורדה

ת.מרכזית עפולה/רציפים

קהילת ציון/שפרינצק

קאנטרי קלאב/שדרות יצחק רבין

פארק העמק

בית חולים העמק

דרך גולני/דוד אלעזר

דרך גולני/קוממיות

מסעף נין

מסעף דברת/אלון תבור

צומת נעורה

צומת תבור

צומת אום אל גאנם

צומת גזית

תחנת התרעננות/פז לח''י כפר תבור

כפר תבור מרכז

צומת כפר תבור

מסעף בית ספר כדורי

מסעף בית קשת

צומת שדה אילן

מחנה נפתלי

מחלף גולני/לכיוון מזרח



צומת גבעת אבני

פארק תעשיה קדמת

צומת פוריה

צומת מצפה

שדרות מנחם בגין/ספיר

צומת כפר חיטים

שדרות מנחם בגין/וינגייט

שדרות מנחם בגין

משטרה/שמעון דהאן

שמעון דהאן/השומר

נייברג/ביאליק

אוהל יעקב/א.ז. ורנר

אלחדיף/קונטיננטל

יהודה הלוי/דנילוף סנטר

ת. מרכזית טבריה/הורדה

ת. מרכזית טבריה/רציפים

דרך גדוד ברק/הירדן

דרך גדוד ברק/90

דרך גדוד ברק/90

צומת מגדל

מסעף מגדל צפון

מסעף גינוסר/דרום

מרכז/מסעף גינוסר

צומת חוקוק

חוף חוקוק/אתר ספיר

צומת כפר נחום

הר האושר/הביאטיטודים

צומת כורזים

צומת עמיעד

קיבוץ עמיעד

מחנה יפתח

מחנה פילון/גשר אברהם חידו

תחנה מרכזית ראש פינה



לוחות זמנים ומפה של קו 840 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 ראש פינה

מסוף חצור הגלילית/הורדה

מסוף חצור הגלילית/רציפים

צומת מחניים

צומת תל חצור

צומת איילת השחר

צומת יסוד המעלה

צומת שמורת החולה

אגמון החולה

צומת כ''ח

צומת גומא

תל חי/90

בית המשפט/תל חי

תל חי/הנרייטה סאלד

תל חי/אורי אילן

ת. מרכזית ק''ש/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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