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 - 791הסעות תלמידים

צפה באתר

לקו  - 791הסעות תלמידים יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1דאלית אל-כרמל←חיפה (2) 06:25 :חיפה←דאלית אל-כרמל14:15 - 13:20 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  - 791הסעות תלמידים וכדי לדעת מתי יגיע קו  - 791הסעות
תלמידים

כיוון :דאלית אל-כרמל←חיפה
 51תחנות

תיכון אורט

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו  - 791הסעות תלמידים
לוח זמנים של קו דאלית אל-כרמל←חיפה
ראשון

לא פעיל

שני

06:25

צומת אלמחרקה

שלישי

06:25

מגרש כדורגל

רביעי

06:25

חמישי

06:25

שישי

06:30

שבת

לא פעיל

בית עלמין
מרכז הדרכה
מועצה מקומית
מרכז העיר 1
בנק הפועלים
שכונת ואדי אל פאש
תחנת דלק
ביטוח לאומי
כביש ראשי 2
כביש ראשי 3
אלאונטוש
כיכר המזרקה
בית עלמין צבאי
שכונת הבדואים
צומת דמון
אבא חושי/שער חיפה

מידע על קו  - 791הסעות תלמידים
כיוון :דאלית אל-כרמל←חיפה
תחנות51 :
משך הנסיעה 49 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :תיכון אורט ,צומת אלמחרקה ,מגרש
כדורגל ,בית עלמין ,מרכז הדרכה ,מועצה מקומית ,מרכז העיר
 ,1בנק הפועלים ,שכונת ואדי אל פאש ,תחנת דלק ,ביטוח
לאומי ,כביש ראשי  ,2כביש ראשי  ,3אלאונטוש ,כיכר המזרקה,
בית עלמין צבאי ,שכונת הבדואים ,צומת דמון ,אבא חושי/שער
חיפה ,אבא חושי/שינדלר ,אבא חושי/דר ארתור בירם ,אבא
חושי/מצפור זייד ,אבא חושי/מצפור תמר ,אבא חושי/איינשטיין,
בית בירם/אבא חושי ,אבא חושי/ווטסון ,חורב/גבעת דאונס,
חורב/יאנוש קורצאק ,חורב/מרכז חורב ,מוריה/מאפו,
מוריה/קרית ספר ,מוריה/מעברות ,מוריה/ספקטור,
מוריה/צפרירים ,מוריה/פיגין ,מוריה/אודיטוריום ,הנשיא/אלחנן,
הנשיא/שער לבנון ,הנשיא/מרכז פנורמה ,מלון דן
כרמל/הנשיא ,הנשיא/דפנה ,הנשיא/החורשה,
הציונות/הנשיא ,גן הבהאים/הציונות ,הציונות/שפרה,
הציונות/פועה ,שדרות הציונות/א טגראי ,המגינים/עין דור,
המגינים/מאיר ,המגינים/בן גוריון ,המגינים/יצחק שדה

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

אבא חושי/דר ארתור בירם
אבא חושי/מצפור זייד
אבא חושי/מצפור תמר
אבא חושי/איינשטיין
בית בירם/אבא חושי
אבא חושי/ווטסון
חורב/גבעת דאונס
חורב/יאנוש קורצאק
חורב/מרכז חורב
Shderot Moriya

מוריה/מאפו
 131שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר
 102שדרות מוריה

מוריה/מעברות
Moriya Avenue

מוריה/ספקטור
מוריה/צפרירים
 47שדרות מוריה

מוריה/פיגין
 26שדרות מוריה

מוריה/אודיטוריום
Oliphant

הנשיא/אלחנן
Carmel Center

הנשיא/שער לבנון
הנשיא/מרכז פנורמה
מלון דן כרמל/הנשיא
הנשיא/דפנה
Dafna

הנשיא/החורשה
HaNasi Avenue

הציונות/הנשיא
HaTsiyonut Avenue

גן הבהאים/הציונות
הציונות/שפרה
הציונות/פועה
 1פועה

שדרות הציונות/א טגראי
at-Tograai

המגינים/עין דור
המגינים/מאיר
Sderot HaMeginim

המגינים/בן גוריון
המגינים/יצחק שדה

כיוון :חיפה←דאלית אל-כרמל
 52תחנות

המגינים/לוחמי הגטאות
המגינים/בן גוריון
 95שדרות המגינים

בו גוריון/המגינים
 24שדרות דוד בן גוריון

בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו  - 791הסעות תלמידים
לוח זמנים של קו חיפה←דאלית אל-כרמל
ראשון

לא פעיל

שני

14:15 - 13:20

שלישי

14:15 - 13:20

רביעי

14:15 - 13:20

חמישי

14:15 - 13:20

שישי

14:15 - 13:20

שבת

לא פעיל

הגפן/בן גוריון
הגפן/הפרסים
HaGefen

הציונות/הרצליה
הציונות/הילל
גן הבהאים/הציונות
הציונות/שניים בנובמבר
הציונות/שדרות הנשיא
שדרות הנשיא
 20שדרות הנשיא

הנשיא/החורשה
HaNasi Avenue

הנשיא/איריס
איריס

הנשיא/התשבי
מרכז הכרמל/הנשיא
Carmel Center

מוריה/פינסקי
 13שדרות מוריה

מוריה/צפרירים
 46שדרות מוריה

מוריה/זרובבל
מוריה/נחשון
 94שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר

מידע על קו  - 791הסעות תלמידים
כיוון :חיפה←דאלית אל-כרמל
תחנות52 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :המגינים/לוחמי הגטאות,
המגינים/בן גוריון ,בו גוריון/המגינים ,בן גוריון/אלנבי ,הגפן/בן
גוריון ,הגפן/הפרסים ,הציונות/הרצליה ,הציונות/הילל ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שניים בנובמבר ,הציונות/שדרות
הנשיא ,שדרות הנשיא ,הנשיא/החורשה ,הנשיא/איריס,
הנשיא/התשבי ,מרכז הכרמל/הנשיא ,מוריה/פינסקי,
מוריה/צפרירים ,מוריה/זרובבל ,מוריה/נחשון ,מוריה/קרית
ספר ,חורב/מאפו ,חורב/מרכז חורב ,חורב/פרויד ,חורב/אידר,
חורב/גבעת דאונס ,אבא חושי/ווטסון ,אבא חושי/קויפמן ,אבא
חושי/איינשטיין א ,אבא חושי/איינשטיין ב ,אבא חושי/חנה
רובינא ,אבא חושי/טהון ,אבא חושי/דניה ,אבא חושי/שבדיה,
גבעת ההגנה ,צומת דמון ,מרכז מסחרי ,מנזר ,בנק הפועלים,
מועצה מקומית ,אלאונטוש ,כביש ראשי  ,3כביש ראשי  ,2מרכז
מסחרי ,ואדי אלפאש ,שכונת ואדי אל פאש ,מרכז דאליית אל
כרמל ,מרכז הדרכה ,בית ספר חטיבת ביניים ,מגרש כדורגל,
צומת אלמחרקה ,בית ספר אורט

חורב/מאפו
חורב/מרכז חורב
פיק"א

חורב/פרויד
חורב/אידר
חורב/גבעת דאונס
אבא חושי/ווטסון
אבא חושי/קויפמן
אבא חושי/איינשטיין א
אבא חושי/איינשטיין ב
אבא חושי/חנה רובינא
אבא חושי/טהון
אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה
גבעת ההגנה
צומת דמון
מרכז מסחרי
מנזר
בנק הפועלים
מועצה מקומית
אלאונטוש
כביש ראשי 3
כביש ראשי 2
מרכז מסחרי
ואדי אלפאש
שכונת ואדי אל פאש
מרכז דאליית אל כרמל
מרכז הדרכה
בית ספר חטיבת ביניים

מגרש כדורגל
צומת אלמחרקה
בית ספר אורט
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