
כיוון: יקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 426
לוח זמנים של קו יקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

05:45 - 20:00ראשון

05:45 - 20:00שני

05:45 - 20:00שלישי

05:45 - 20:00רביעי

05:45 - 20:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 426
כיוון: יקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל

תחנות: 46
משך הנסיעה: 43 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: קריית החינוך, שד.יצחק רבין /
יער אודם, ירדן / חצבני, ירדן/בניאס, ירדן\דליות, ירדן/שיאון,

ירדן/שיאון, ירדן/המיצר, שד.רבין/הירדן, הצאלים/שדרות יצחק
רבין, הצאלים/דקל, הצאלים/היקינטון, צאלים\הערבה,

הצאלים/האורנים, צאלים/דודאים, מרכז העיר/תיכון אורט,
התמר / הגיבורים, התמר / הפעמונית, צומת יקנעם

המושבה, צומת התשבי, צומת רמת ישי מערב, מרכז רמת ישי,
צומת בית שערים/נווה יער, טאוור, מבני התעשייה, נחל

הצבי/אלומות, נחל צבי/אלומות, נחל צבי/השרון, נחל
הצבי/השרון, סיני/שד. הבנים, מסוף מגדל העמק, דרך

העמק/שד. הבנים, קדש/סטרומה, קדש/משעול הרותם,
קדש/העצמאות, העצמאות/משעול הלוטם, רמת

יזרעאל/החורש, מתנ''ס/רמת יזרעאל, רמת יזרעאל/דרך
העמק, דרך העמק/קרן היסוד, מרכז שיקומי/דרך העמק, דרך
העמק/האריזה, צומת ברוך, אזור תעשיה שגיא 2000 1, אזור

תעשיה שגיא 2000 2, אזור תעשיה שגיא 2000 3

לקו 426 (יקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) יקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל: 05:45 - 20:00 (2) מ.א. עמק יזרעאל ← יקנעם עילית: 05:20 - 19:35

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 426 וכדי לדעת מתי יגיע קו 426

צפייה באתריקנעם עילית ← מ.א. עמק יזרעאל 426

קריית החינוך
Shchunat Shaar HaGai

שד.יצחק רבין / יער אודם
Yizhak Rabin Avenue

ירדן / חצבני

ירדן/בניאס

ירדן\דליות

ירדן/שיאון

ירדן/שיאון

ירדן/המיצר

שד.רבין/הירדן

הצאלים/שדרות יצחק רבין

הצאלים/דקל

הצאלים/היקינטון
HaTseelim

צאלים\הערבה

הצאלים/האורנים

צאלים/דודאים

מרכז העיר/תיכון אורט
HaYovel Avenue

התמר / הגיבורים

התמר / הפעמונית

מפה ולוחות זמנים של קו 426

https://moovitapp.com/israel-1/lines/426/688666/2891771/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
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%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-Israel-1-11-688666-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C


צומת יקנעם המושבה

צומת התשבי

צומת רמת ישי מערב

מרכז רמת ישי
HaAmakim

צומת בית שערים/נווה יער

טאוור

מבני התעשייה

נחל הצבי/אלומות
Alumot

נחל צבי/אלומות

נחל צבי/השרון

נחל הצבי/השרון
Nahal Hatsvi

סיני/שד. הבנים

מסוף מגדל העמק
כיכר הרימון

דרך העמק/שד. הבנים

קדש/סטרומה

קדש/משעול הרותם

קדש/העצמאות
Kadesh

העצמאות/משעול הלוטם
Mishol Hanachlieli

רמת יזרעאל/החורש

מתנ''ס/רמת יזרעאל

רמת יזרעאל/דרך העמק
Ramar Yizrael

דרך העמק/קרן היסוד
HaEmek

מרכז שיקומי/דרך העמק

דרך העמק/האריזה

צומת ברוך

אזור תעשיה שגיא 2000 1

https://moovitapp.com/israel-1/lines/426/688666/2891771/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C


אזור תעשיה שגיא 2000 2

אזור תעשיה שגיא 2000 3



כיוון: מ.א. עמק יזרעאל ← יקנעם עילית

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 426
לוח זמנים של קו מ.א. עמק יזרעאל ← יקנעם עילית

05:20 - 19:35ראשון

05:20 - 19:35שני

05:20 - 19:35שלישי

05:20 - 19:35רביעי

05:20 - 19:35חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 426
כיוון: מ.א. עמק יזרעאל ← יקנעם עילית

תחנות: 47
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אזור תעשיה שגיא 2000 3, אזור
תעשיה שגיא 2000 4, אזור תעשיה שגיא 2000 5, שגיא
2000/כביש 7255, מפעלי העמק, דרך העמק/המגל, דרך

העמק/הנפח, מרכז שיקומי/דרך העמק, רמת יזרעאל/הזית,
יזרעאל/עצמאות, העצמאות/משעול התור, העצמאות/שלום

עליכם, קדש/משעול הליבנה, סטרומה/קדש, האלה/הזית,
דרך העמק/הראשונים, שדרות הבנים/דרך העמק, שדרות

הבנים/תדהר, שדרות הבנים, סיני/שדרות הבנים, נחל
הצבי/הערבה, נחל צבי/הערבה, נחל הצבי/אלומות, מבני

התעשייה, טאוור, צומת בית שערים/נווה יער, רמת ישי, צומת
רמת ישי מערב, צומת התשבי, צומת יקנעם/מושבה,

התמר/התאנה, מרכז העיר/תיכון אורט, צאלים / השיקמה,
הצאלים/האורנים, הצאלים/היקינטון, הצאלים/דקל,

הצאלים/הערבה, צאלים/רבין, שדרות יצחק רבין / ירדן, ירדן /
חצבני, ירדן/בניאס, ירדן\דליות, ירדן/שיאון, ירדן/שיאון,

ירדן/המיצר, שד.רבין/הירדן, קרית חינוך/הגיא

אזור תעשיה שגיא 2000 3

אזור תעשיה שגיא 2000 4

אזור תעשיה שגיא 2000 5

שגיא 2000/כביש 7255

מפעלי העמק

דרך העמק/המגל

דרך העמק/הנפח

מרכז שיקומי/דרך העמק
Ha'Itztadion

רמת יזרעאל/הזית

יזרעאל/עצמאות

העצמאות/משעול התור

העצמאות/שלום עליכם

קדש/משעול הליבנה
Kadesh

סטרומה/קדש

האלה/הזית

דרך העמק/הראשונים

שדרות הבנים/דרך העמק

שדרות הבנים/תדהר

שדרות הבנים

סיני/שדרות הבנים

נחל הצבי/הערבה

נחל צבי/הערבה
Nahal Hatsvi

נחל הצבי/אלומות

מבני התעשייה

טאוור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/426/688666/2891772/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C


Sderot Shaul Amor

צומת בית שערים/נווה יער

רמת ישי
HaAmakim

צומת רמת ישי מערב

צומת התשבי

צומת יקנעם/מושבה

התמר/התאנה

מרכז העיר/תיכון אורט
HaYovel Avenue

צאלים / השיקמה

הצאלים/האורנים

הצאלים/היקינטון
HaTseelim

הצאלים/דקל

הצאלים/הערבה

צאלים/רבין

שדרות יצחק רבין / ירדן

ירדן / חצבני

ירדן/בניאס

ירדן\דליות

ירדן/שיאון

ירדן/שיאון

ירדן/המיצר

שד.רבין/הירדן
Yizhak Rabin Avenue

קרית חינוך/הגיא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/426/688666/2891772/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C


לוחות זמנים ומפה של קו 426 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/426/688666/2891771/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
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%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
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%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C&lang=he

