
כיוון: אום אל-פחם ← נשר

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 296
לוח זמנים של קו אום אל-פחם ← נשר

06:45 - 15:20ראשון

06:45 - 15:20שני

06:45 - 15:20שלישי

06:45 - 15:20רביעי

06:45 - 15:20חמישי

06:45 - 11:40שישי

20:55 - 22:15שבת

מידע על קו 296
כיוון: אום אל-פחם ← נשר

תחנות: 45
משך הנסיעה: 55 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מסוף אום אל פחם, צומת אום
אל פחם, מסעף מוסמוס, מסעף משירפה, צומת מגידו, מסעף

מגידו עתיקות, מסעף היוגב, מסעף מדרך עוז, מסעף משמר
העמק, צומת פארק מנשה, צומת הזורע, צומת התשבי,

מחלף העמקים/אלרואי, מחלף העמקים/ג'למה, יגור/כפר
חסידים, מחלף יגור, מרכז ספורט נשר, נשר אצטדיון, דרך

משה/השלום, דרך השלום/מרכז תל חנן, פרץ/הברוש,
הברוש/יעל, הברוש/האורן, צה''ל/ציון, מכינה/גולדברג,

גולדברג/שד. רוז, טכניון/בית ספר להנדסאים,
טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון, טכניון/הנדסה כימית, טכניון/הנדסה
חקלאית, הנדסה אזרחית, טכניון/הנדסה אזרחית, טכניון/בנין

הספורט, מל''ל/הצפירה, מלל/קומוי, יערי/בורוכוב, 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/בנין רבין, אוניברסיטה/רב תכליתי

לקו 296 (אום אל-פחם ← נשר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אום אל-פחם ← נשר: 06:45 - 15:20 (2) נשר ← אום אל-פחם: 14:10 - 21:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 296 וכדי לדעת מתי יגיע קו 296

צפייה באתראום אל-פחם ← נשר 296

מסוף אום אל פחם

צומת אום אל פחם

מסעף מוסמוס

מסעף משירפה

צומת מגידו

מסעף מגידו עתיקות

מסעף היוגב

מסעף מדרך עוז

מסעף משמר העמק

צומת פארק מנשה

צומת הזורע

צומת התשבי

מחלף העמקים/אלרואי

מחלף העמקים/ג'למה

יגור/כפר חסידים

מחלף יגור

מרכז ספורט נשר

נשר אצטדיון
HaKalaniyot

דרך משה/השלום

מפה ולוחות זמנים של קו 296

https://moovitapp.com/israel-1/lines/296/668333/2780798/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
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%90%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8-Israel-1-11-668333-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


דרך השלום/מרכז תל חנן

פרץ/הברוש

הברוש/יעל

הברוש/האורן

צה''ל/ציון
Tsahal

מכינה/גולדברג

גולדברג/שד. רוז

טכניון/בית ספר להנדסאים

טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון

טכניון/הנדסה כימית

טכניון/הנדסה חקלאית

הנדסה אזרחית

טכניון/הנדסה אזרחית
Sderot David Rose

טכניון/בנין הספורט
Sderot David Rose

מל''ל/הצפירה
Mallal

מלל/קומוי
Mallal

יערי/בורוכוב

דרך בירם/אינטרנציונל

בית ספר אליאנס/דרך בירם

דרך בירם/אגוז
Dr. Arthur Biram

אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/296/668333/2780798/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


כיוון: נשר ← אום אל-פחם

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 296
לוח זמנים של קו נשר ← אום אל-פחם

14:10 - 21:10ראשון

14:10 - 21:10שני

14:10 - 21:10שלישי

14:10 - 21:10רביעי

14:10 - 21:10חמישי

10:15 - 13:00שישי

22:25שבת

מידע על קו 296
כיוון: נשר ← אום אל-פחם

תחנות: 38
משך הנסיעה: 52 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אוניברסיטה/רב תכליתי,
אוניברסיטה/מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה/בניין אשכול א,
אבא חושי/שער חיפה, אבא חושי/שינדלר, בירם/אבא חושי,

בית ספר אליאנס/דרך בירם, דרך בירם/דובנוב,
אינטרנציונל/יערי, מלל/יערי, טכניון/מעונות העמים,

טכניון/מרכז המבקרים, טכניון/הנדסת חומרים,
מכינה/גולדברג, צה''ל/חבצלת, צה"ל/ציון, הברוש/פרץ,

פרץ/דרך השלום, דרך השלום/פרץ, דרך השלום/ברק, בר
יהודה/דרך משה, נשר אצטדיון, מרכז ספורט, מחלף יגור,

יגור/כפר חסידים, מחלף העמקים/יציאה לכביש 6 דרום, צומת
התשבי, צומת הזורע, מסעף רמת מנשה, מסעף משמר

העמק, מסעף מדרך עוז, מסעף היוגב, מסעף מגידו עתיקות,
צומת מגידו, מסעף ביאדה, מסעף משירפה, מסעף מוסמוס,

מסוף אום אל פחם

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטת חיפה/בניין אשכול א

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

בירם/אבא חושי

בית ספר אליאנס/דרך בירם
Biram

דרך בירם/דובנוב

אינטרנציונל/יערי
Meir Yaari

מלל/יערי
Mallal

טכניון/מעונות העמים
Sderot David Rose

טכניון/מרכז המבקרים
כיכר ג'ייקובס

טכניון/הנדסת חומרים
Sderot David Rose

מכינה/גולדברג

צה''ל/חבצלת
Tsahal

צה"ל/ציון
Tsahal

הברוש/פרץ

פרץ/דרך השלום

דרך השלום/פרץ

דרך השלום/ברק

בר יהודה/דרך משה
Moshe

נשר אצטדיון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/296/668333/2780799/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/296/668333/2780799/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


HaKalaniyot

מרכז ספורט

מחלף יגור

יגור/כפר חסידים

מחלף העמקים/יציאה לכביש 6 דרום

צומת התשבי

צומת הזורע

מסעף רמת מנשה

מסעף משמר העמק

מסעף מדרך עוז

מסעף היוגב

מסעף מגידו עתיקות

צומת מגידו
ואדי עארה

מסעף ביאדה

מסעף משירפה

מסעף מוסמוס

מסוף אום אל פחם



לוחות זמנים ומפה של קו 296 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/296/668333/2780798/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
http://prod-seo-resources-gen.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%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%97%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8&lang=he

