
כיוון: דאלית אל-כרמל ← חיפה

69 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 58
לוח זמנים של קו דאלית אל-כרמל ← חיפה

05:30 - 23:00ראשון

05:30 - 23:00שני

05:30 - 23:00שלישי

05:30 - 23:00רביעי

05:30 - 23:00חמישי

05:30 - 15:00שישי

20:30 - 23:30שבת

מידע על קו 58
כיוון: דאלית אל-כרמל ← חיפה

תחנות: 69
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 58 (דאלית אל-כרמל ← חיפה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) דאלית אל-כרמל ← חיפה: 05:30 - 23:00(2) חיפה ← דאלית אל-כרמל: 06:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 58 וכדי לדעת מתי יגיע קו 58

מפה ולוחות זמנים של קו 58

צפייה באתרדאלית אל-כרמל ← חיפה 58

תיכון אורט

צומת אלמחרקה

מסעף עוקף דליה

מרכז מסחרי

מגרש כדורגל

בית ספר חטיבת ביניים

בית עלמין

מרכז הדרכה

מועצה מקומית

מרכז העיר 1

בנק הפועלים

שכונת ואדי אל פאש

בנק לאומי

מרכז מסחרי

מרכז גביה

תיכון אורט רונסון

כביש ראשי 1

ביטוח לאומי

כביש ראשי 2

כביש ראשי 3

כביש ראשי 4

מתנ''ס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/58/778741/3494356/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%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%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-Israel-1-11-778741-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


אלאונטוש

מועצה מקומית

כיכר המזרקה

בית עלמין צבאי

מרכז מסחרי

שכונת הבדואים

מצפור איזן

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

מרכז חורב/חורב

מוריה/מאפו

מוריה/קרית ספר

מוריה/מעברות

מוריה/ספקטור

מוריה/צפרירים

מוריה/פיגין

שדרות מוריה/הברושים

מרכז הכרמל/שדרות הנשיא

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

הנשיא/מרכז פנורמה

מלון דן כרמל/הנשיא

הנשיא/דפנה

הנשיא/החורשה

טשרניחובסקי/היובל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/58/778741/3494356/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


כיוון: חיפה ← דאלית אל-כרמל

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 58
לוח זמנים של קו חיפה ← דאלית אל-כרמל

00:00 - 23:00ראשון

06:00 - 23:00שני

06:00 - 23:00שלישי

06:00 - 23:00רביעי

06:00 - 23:00חמישי

06:00 - 15:00שישי

21:00 - 23:00שבת

מידע על קו 58
כיוון: חיפה ← דאלית אל-כרמל

תחנות: 67
משך הנסיעה: 55 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

טשרניחובסקי/זאב

טשרניחובסקי/ישעיהו

טשרניחובסקי/פרץ חיות

טשרניחובסקי

טשרניחובסקי/סמינר גורדון

רכבל /סטלה מאריס

דרך סטלה מאריס/הבישוף חג'אר

דרך סטלה מאריס

הגפן/סטלה מאריס

בן גוריון/אלנבי

בן גוריון/המגינים

המגינים/עין דור

המגינים/הבנקים

ת. רכבת חיפה מרכז

ת. רכבת חיפה מרכז

בו גוריון/המגינים

בן גוריון/אלנבי

הגפן/בן גוריון

דרך סטלה מאריס

רכבל/סטלה מאריס

טשרניחובסקי/סמינר גורדון

טשרנחובסקי/אדמונד פלג

טשרנחובסקי/חצב

טשרניחובסקי/פרץ חיות

טשרניחובסקי/זאב

טשרניחובסקי/בית לחם

שדרות הנשיא

הנשיא/החורשה

הנשיא/איריס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/58/778741/3494355/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


הנשיא/התשבי

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

מרכז הכרמל/אודיטוריום

שדרות מוריה/הברושים

מוריה/צפרירים

מוריה/זרובבל

מוריה/נחשון

מוריה/קרית ספר

חורב/מאפו

מרכז חורב/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

אבא חושי/פארק הכרמל

גבעת ההגנה

צומת דמון

מרכז מסחרי

שכונת הבדואים

מרכז מסחרי

מנזר

בית עלמין צבאי

בנק הפועלים

מועצה מקומית

אלאונטוש

מתנ''ס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/58/778741/3494355/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 58 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

כביש ראשי 3

כביש ראשי 2

ביטוח לאומי

תיכון אורט רונסון

מחלקת גבייה

מרכז מסחרי

ואדי אלפאש

תחנת דלק

מסעף סואניה

מרכז דאליית אל כרמל

מועצה מקומית

תחנת דלק/672

מרכז הדרכה

בית ספר חטיבת ביניים

מגרש כדורגל

מרכז מסחרי

מסעף עוקף דליה

צומת אלמחרקה

בית ספר אורט

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/58/778741/3494356/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-778741&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94&lang=he

