
כיוון: חיפה ← עפולה

83 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 193
לוח זמנים של קו חיפה ← עפולה

00:00 - 03:45ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:00 - 03:45שישי

00:00 - 03:45שבת

מידע על קו 193
כיוון: חיפה ← עפולה

תחנות: 83
משך הנסיעה: 98 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 193 (חיפה ← עפולה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← עפולה: 00:00 - 03:45(2) עפולה ← חיפה: 00:15 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 193 וכדי לדעת מתי יגיע קו 193

מפה ולוחות זמנים של קו 193

צפייה באתרחיפה ← עפולה 193

פיקא/הראל

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

הציונות/הנשיא

גן הבהאים/הציונות

הציונות/שפרה

הציונות/פועה

הגפן/הפרסים

בן גוריון/אלנבי

בן גוריון/המגינים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/193/121655/234081/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-121655&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%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%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94-Israel-1-11-121655-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


ת. רכבת חיפה מרכז

פלים/קיבוץ גלויות

ואדי סאליב

בר יהודה/גשר גדוד 21

ביג שער העיר

פורטק

נשר מרכז קניות

ספורטק

עמק הכרמל

נשר מרכז העיר

אצטדיון נשר

קאנטרי קלאב ספייס

מחלף יגור

יגור/כפר חסידים

מחלף העמקים/ג'למה

מחלף העמקים/אלרואי

שער העמקים

צומת קרית טבעון

צומת קריית עמל

צומת השומרים

צומת אלונים

צומת ישי

צומת רמת ישי מערב

מרכז רמת ישי

צומת בית שערים/נווה יער

מסעף מנשיה זבדה

צומת נהלל

מסעף נהלל

מסעף רמת דוד

מסעף גבת

מסעף יפעת

מסעף שריד

האון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/193/121655/234081/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-121655&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


כיוון: עפולה ← חיפה

83 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 193
לוח זמנים של קו עפולה ← חיפה

00:15 - 02:00ראשון

לא פעילשני

צומת ברוך

צומת מגדל העמק למזרח

מסעף גניגר

מסעף תל עדשים

מכללת עמק יזרעאל

מסעף מזרע

מסעף כפר גדעון

מסעף בלפוריה

צומת עוקף עפולה/מעונות הסטודנטים

מכבי אש/חטיבה תשע

היכל התרבות/חטיבה תשע

הקונגרס הציוני/משה שרת

הבנים/וולפסון

עיריית עפולה/הבנים

ת.מרכזית עפולה/שפרינצק

כורש/החריש

כורש/שיבולים

כורש/שיבולים

כורש/החריש

הספרייה העירונית/יצחק רבין

צומת הקאנטרי קלאב/שדרות בן גוריון

רובע יזרעאל/תרשיש

רובע יזרעאל/ספיר

שדרות רובע יזרעאל/חטיבת כפיר

פארק עירוני

פארק העמק

בית חולים העמק

צומת גבעת המורה

יצחק רבין/דוד אלעזר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/193/121655/358545/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-121655&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

23:00 - 23:30חמישי

00:15 - 23:30שישי

00:15 - 23:30שבת

מידע על קו 193
כיוון: עפולה ← חיפה

תחנות: 83
משך הנסיעה: 99 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שדרות יצחק רבין/שופרסל

בית חולים העמק

חטיבת כפיר/פארק עירוני

שדרות רובע יזרעאל/חטיבת כפיר

רובע יזרעאל/ספיר

רובע יזרעאל/אודם

קאנטרי קלאב/שדרות יצחק רבין

הספרייה העירונית/יצחק רבין

כורש/החריש

כורש/שיבולים

כורש/שיבולים

כורש/החריש

ת.מרכזית עפולה/שפרינצק לדרום

עיריית עפולה/הבנים

הקונגרס הציוני/העלייה

משה שרת/יהושע חנקין

בית משפט השלום/משה שרת

היכל התרבות/חטיבה תש''ע

מכבי אש/חטיבה תשע

צומת עוקף עפולה

מסעף בלפוריה

מסעף כפר גדעון

מסעף מזרע

מכללת עמק יזרעאל

מסעף תל עדשים

מסעף גניגר

צומת מגדל העמק למערב

צומת ברוך

מסעף שריד

מסעף יפעת

מסעף גבת

צומת קיבוץ רמת דוד

מסעף נהלל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/193/121655/358545/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-11-121655&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


צומת נהלל

מסעף מנשית זבדה

צומת בית שערים/נווה יער

רמת ישי

צומת רמת ישי מערב

צומת ישי

צומת אלונים

צומת השומרים

צומת קרית עמל

צומת קרית טבעון

שער העמקים

מחלף העמקים/אלרואי

מחלף העמקים/ג'למה

יגור/כפר חסידים

מחלף יגור

קאנטרי קלאב ספייס

אצטדיון נשר

נשר מרכז העיר

עמק הכרמל

ספורטק

נשר מרכז קניות

פורטק

ביג שער העיר

בר יהודה/גשר גדוד 21

מטה משטרת חוף/צייזל

חטיבת גולני/מחלף חירם

קריית הממשלה/העצמאות

בו גוריון/המגינים

בן גוריון/אלנבי

הגפן/בן גוריון

הגפן/הפרסים

הציונות/הרצליה

הציונות/הילל



לוחות זמנים ומפה של קו 193 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

גן הבהאים/הציונות

הציונות/שדרות הנשיא

שדרות הנשיא

הנשיא/החורשה

הנשיא/איריס

הנשיא/התשבי

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

שדרות מוריה/הברושים

מוריה/צפרירים

מוריה/זרובבל

מוריה/נחשון

מוריה/קרית ספר

חורב/מאפו

מרכז חורב/פיקא

פיק''א/אורן

פיקא/הראל

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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