
כיוון: חיפה ← נהרייה

26 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 272
לוח זמנים של קו חיפה ← נהרייה

06:30 - 20:30ראשון

06:30 - 20:30שני

06:30 - 20:30שלישי

06:30 - 20:30רביעי

06:30 - 20:30חמישי

12:20 - 14:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 272
כיוון: חיפה ← נהרייה

תחנות: 26
משך הנסיעה: 47 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 272 (חיפה ← נהרייה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נהרייה: 06:30 - 20:30(2) נהרייה ← חיפה: 05:30 - 19:20

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 272 וכדי לדעת מתי יגיע קו 272

מפה ולוחות זמנים של קו 272

צפייה באתרחיפה ← נהרייה 272

ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

ההסתדרות/צומת קרית אתא

ההסתדרות/צומת קרית חיים

דרך עכו/קריית ביאליק

דרך עכו/צומת צבר

קריון/ד. עכו חיפה

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו חיפה/ציפורן

דרך עכו חיפה/רפא''ל

חוף הארגמן

בית ספר לקציני ים עכו

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

מסעף מוסד אחווה

מסעף יד נתן

כביש 8510/שדרות מנוף

מסעף לוחמי הגיטאות

צומת רגבה/שבי ציון

קניון נהריה/זלמן שז''ר

סחלב/לוטוס

סחלב/הרצל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/272/668211/2780576/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668211&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%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-Israel-1-9-668211-0?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%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


כיוון: נהרייה ← חיפה

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 272
לוח זמנים של קו נהרייה ← חיפה

05:30 - 19:20ראשון

05:30 - 19:20שני

05:30 - 19:20שלישי

05:30 - 19:20רביעי

05:30 - 19:20חמישי

06:00 - 08:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 272
כיוון: נהרייה ← חיפה

תחנות: 37
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הרצל/צבעוני

הרצל/הפרטיזנים

הרצל/יאנוש קורצ'אק

ת. מרכזית נהריה/הורדה

החלוץ/מבצע קדש

טרומפלדור/מצדה

טרומפלדור/י''ד ליל הגשרים

החלוץ/יהודה המכבי

הגן הבוטני זואולוגי

דוד בן גאון/בורוכוב

ההגנה/שביל הארז

ההגנה/ביאליק

ההגנה/מסריק

וייצמן/סילבר

וייצמן/מקס שטיינמץ

וייצמן/המייסדים

ת. מרכזית נהריה/רציפים

הרצל/הפרטיזנים

הרצל/צבעוני

הרצל/וייצמן

סחלב/הרצל

סחלב/לוטוס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/272/668211/2780576/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668211&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%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/272/668211/2780577/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668211&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%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 272 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

קניון נהריה/זלמן שז''ר

מסעף עין שרה

כביש 8510/שדרות מנוף

מסעף יד נתן

כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי

מסעף מוסד אחווה

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

דרך עכו חיפה/רפא''ל

דרך עכו חיפה/ירושלים

דרך עכו/צומת עין אפק

דרך עכו/המייסדים

קריון דרום/ד.עכו חיפה

דרך עכו/צומת צבר

צומת מוצקין

צומת קרית חיים

הסתדרות/צומת קרית אתא

חוצות המפרץ

קניון לב המפרץ

ת. מרכזית המפרץ/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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