
כיוון: זכרון יעקב ← תל אביב-יפו

70 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 263
לוח זמנים של קו זכרון יעקב ← תל אביב-יפו

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

21:30 - 22:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 263
כיוון: זכרון יעקב ← תל אביב-יפו

תחנות: 70
משך הנסיעה: 108 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 263 (זכרון יעקב ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) זכרון יעקב ← תל אביב-יפו: 21:30 - 22:30(2) תל אביב-יפו ← זכרון יעקב: 01:00 - 03:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 263 וכדי לדעת מתי יגיע קו 263

מפה ולוחות זמנים של קו 263

צפייה באתרזכרון יעקב ← תל אביב-יפו 263

הנרקיס/הסביון

שדרות בן גוריון/הנרקיס

שדרות בן גוריון/הכרכום

שדרות בן גוריון/דרך מנחם בגין

פינלס/השזיף

הרצל/הגדוד העברי

הרצל/יעבץ

שדרות ניל''י/האורנים

בית ספר נילי

נילי/קדש

החלוצים/צור

הכובשים/החלוצים

הכובשים/העצמאות

הכובשים/החיטה

דרך אהרון/חווה חקלאית

צופית/חסידה

קיבוץ גלויות/מרבד הקסמים

קיבוץ גלויות/הכרם

קיבוץ גלויות/דרך אהרון

גני רמת הנדיב/652

מפעלי חן/כביש 652

בית ספר אורט/כביש 652

https://moovitapp.com/israel-1/lines/263/668475/2781048/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668475&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-13-668475-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


מוסד סביון/652

מחצבת בנימינה

הגיבורים/הספיר

דרך המסילה/דקל

דרך המסילה/ששת הימים

ת. רכבת בנימינה

ת. רכבת בנימינה

ת. רכבת בנימינה/הטחנה

העלייה/ההגנה

העלייה/דרך העצמאות

כביש 653/השדה

צומת בנימינה

הזית/ערבה

מרכז מבנה תעשיה/הזית

החרמון/הכרמל

הכרמל/התבור

הכרמל/הר המוריה

הר סיני/הרי יהודה

הר סיני/הרי מנשה

תיכון דתי/שדרות ירושלים

שד. ירושלים/שלום עליכם

דוד אלעזר/ הנשיא

שד. הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב

וייצמן/חללי דקר

מחלף אור עקיבא למערב

צומת מלון קיסריה

גן לאומי קיסריה

אמפיתאטרון

מפעלי קיסריה

קיבוץ שדות ים

רוטשילד/יהלום

נאות גולף/שדרות רוטשילד

חוף הזהב/רוטשילד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/263/668475/2781048/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668475&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: תל אביב-יפו ← זכרון יעקב

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 263
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← זכרון יעקב

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 263
כיוון: תל אביב-יפו ← זכרון יעקב

תחנות: 67
משך הנסיעה: 105 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

צומת אולגה

בית חרושת טבע

שד. גיבורי ישראל/התרופה

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

מכון וינגייט

צומת רשפון

דרך תל אביב/מונטיפיורי

צומת הרצליה

מחלף הסירה

סינמה סיטי/כביש 2

דרך נמיר/שד' קק''ל

דרך נמיר/אינשטיין

אבן גבירול/שד' רוקח

מסוף רדינג/הורדה

מסוף רדינג/רציפים

אבן גבירול/שד' רוקח

דרך נמיר/אינשטיין

דרך נמיר/שד' קק''ל

סינמה סיטי/כביש 2

מחלף הסירה

צומת הרצליה

דרך תל אביב/פישמן

צומת רשפון

מכון וינגייט

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שדרות גיבורי ישראל/התרופה

בית חרושת אביק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/263/668475/2781049/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668475&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


גשר השלום/הגביש

צומת אולגה

רוטשילד/חוף הזהב

רוטשילד/נאות גולף

כביש התיאטרון/רוטשילד

אמפיתאטרון

גן לאומי קיסריה

כביש 6511/רוטשילד

מחלף אור עקיבא

וייצמן/שידלובסקי

שד. הנשיא וייצמן/הרצוג

שד. הנשיא וייצמן/הגיבורים

שד. הנשיא וייצמן/סמטת חי טייב

שדרות ירושלים/יהודה הלוי

שד. ירושלים/אבן גבירול

שדרות ירושלים/שלום עליכם

הכרמל/החרמון

הכרמל/ספינת אגוז

הזית/ההדס

הזית/הערבה

צומת בנימינה

כביש 653/השחף

דרך העלייה/היסמין

העלייה/הבציר

ת. רכבת בנימינה/הטחנה

ת. רכבת בנימינה

דרך המסילה/ששת הימים

דרך המסילה/דקל

הגיבורים/נחלת ז'בוטינסקי

מחצבת בנימינה

כפר תפוז/652

אורט השומרון/כביש 652

מפעלי חן/כביש 652

https://moovitapp.com/israel-1/lines/263/668475/2781049/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668475&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 263 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

גני רמת הנדיב/652

קיבוץ גלויות/הכרם

צופית/דרך יצחק רבין

דרך אהרון/דרך שרה

הכובשים/החיטה

הכובשים/הדס

החלוצים/צור

שדרות נילי/החלוצים

נילי/קדש

האורנים/הרוקח

המייסדים/הנדיב

בית ספר יעבץ

פינלס/השזיף

דרך פינלס/בן גוריון

שדרות בן גוריון/בית ספר החורש

שד. בן גוריון/הסתוונית

שדרות בן גוריון/הכרכום

שדרות בן גוריון/הנרקיס

הנרקיס/הכלנית

הנרקיס/הסביון

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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