
כיוון: חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה השנייה

101 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 208
לוח זמנים של קו חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה

השנייה

00:20 - 03:40ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

23:00 - 23:40חמישי

00:20 - 23:55שישי

00:35 - 23:40שבת

מידע על קו 208
כיוון: חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה השנייה

תחנות: 101
משך הנסיעה: 101 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 208 (חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה השנייה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה השנייה: 00:20 - 03:40(2) רכבל/העלייה השנייה ← חלוצי התעשייה/הגומא: 00:00 - 03:59

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 208 וכדי לדעת מתי יגיע קו 208

מפה ולוחות זמנים של קו 208

צפייה באתרחלוצי התעשיה/יגאל ידין ← רכבל/העלייה השנייה 208

חלוצי התעשיה/יגאל ידין

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשיה/השיש

הסתדרות/צומת קרית אתא

שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

חוצות המפרץ

משרד הרישוי

קניון לב המפרץ

ביג שער העיר

פורטק

נשר מרכז קניות

דרך בר יהודה/הביטחון

בר יהודה/ישורון

דרך השלום/פרץ

דרך השלום/ברק

מגן דוד אדום/דרך השלום

בית ספר בית יהושוע

העליה/הכלניות

העליה/האילנות

יפה נוף א

יפה נוף ב

יפה נוף ג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/208/204365/5772688/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204365&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%2F%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%2F%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%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%9C%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-Israel-1-1-204365-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%2F%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%2F%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


יפה נוף/המעפילים

המגינים/הותיקים

המגינים/דרך משה

דרך משה/קרן היסוד

קרן היסוד/דרך משה

קרן היסוד/פרץ

ששת הימים/פרץ

ששת הימים/האורן

החצב/כליל החורש

החצב

החצב/הצבעוני

הלוטם/החצב

הלוטם/הזית

החרוב/הלילך

החרוב/השיטה

החרוב/האלון

האלון/השיקמה

האלון

האלון/הדקל

האלון/ההדס

התמר/הסחלב

התמר

התמר/השיטה

השיטה/הנוריות

המרגנית

המרגנית/צה''ל

חבצלת/צה''ל

היסמין/הורדים

הזית/היסמין

הזית/צה''ל

צה''ל/ציון

צה''ל/אופקים

צה''ל/עמוס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/208/204365/5772688/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204365&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%2F%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%2F%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


עמוס/סיני

מרכז ספורט/דורי

פינסקר/שלום עליכם

שלום עליכם/גילבוע

חנקין/קומוי

דרך חנקין/בת חן

חנקין/גוטל לוין

היכל הספורט/פיקא

פיקא/הראל

מרכז חורב/חורב

מוריה/מאפו

מוריה/קרית ספר

מוריה/מעברות

מוריה/ספקטור

מוריה/צפרירים

מוריה/פיגין

שדרות מוריה/הברושים

מרכז הכרמל/אודיטוריום

בית חולים אלישע/ווג'ווד

קיש/חולדה

קיש/האסיף

וינגייט/חנה סנש

מרפאות חוץ/וינגייט

בית חולים בני ציון/גולומב

תחנת כרמלית/גולומב

מרכז הבהאים/גולומב

ארלוזורוב/הס

ארלוזורוב/בלפור

בלפור/יוסף

מדעטק/בלפור

בית הקרנות

הרצל/יואל

שבתאי לוי/פרץ



כיוון: רכבל/העלייה השנייה ← חלוצי התעשייה/הגומא

102 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 208
לוח זמנים של קו רכבל/העלייה השנייה ← חלוצי

התעשייה/הגומא

00:00 - 03:59ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

22:40 - 23:20חמישי

00:00 - 23:30שישי

00:10 - 23:20שבת

מידע על קו 208
כיוון: רכבל/העלייה השנייה ← חלוצי התעשייה/הגומא

תחנות: 102
משך הנסיעה: 104 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שבתאי לוי/רשפון

הגפן/הפרסים

הגפן/בן גוריון

הברון הירש/אלנבי

רוטשילד/אלנבי

מרכז רפואי לין/שדרות רוטשילד

צומת דולפין

בי''ח רמב''ם/העלייה השנייה

העליה השניה/עפרון

העליה השניה/לוץ

העליה השניה/הכ''ג

העליה השניה/אלישע

רכבל/העלייה השנייה

רכבל/העלייה השנייה

העליה השניה/אלישע

העליה השניה/הקלעים

העליה השניה/נהלל

בית ספר עליה/העליה השניה

בי''ח רמב''ם/העלייה השנייה

חיל הים/העלייה השנייה

צומת דולפין/שדרות רוטשילד

מרכז רפואי לין/רוטשילד

רוטשילד/צהל

רוטשילד/אלנבי

הברון הירש/סטלה מאריס

הגפן/סטלה מאריס

הגפן/בן גוריון

הגפן/הפרסים

הרצליה/הציונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/208/204365/1632521/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204365&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%2F%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%2F%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


הרצליה/הנביאים

תחנת כרמלית/הנביאים

העירייה

מדעטק/בלפור

ארלוזורוב/בלפור

ארלוזורוב/בר גיורא

גולומב/ראובן

תחנת כרמלית/גולומב

בית חולים בני ציון/גולומב

מרפאות חוץ/וינגייט

וינגייט/חנה סנש

קיש/האסיף

קיש/הנרייטה סאלד

קיש/יפה נוף

יפה נוף/גדרה

תחנת כרמלית/מרכז הכרמל

מרכז הכרמל/אודיטוריום

שדרות מוריה/הברושים

מוריה/צפרירים

מוריה/זרובבל

מוריה/נחשון

מוריה/קרית ספר

חורב/מאפו

מרכז חורב/פיקא

פיק''א/אורן

פיקא/הראל

חנקין/ככר אליזבט

חנקין/גוטל לוין

דרך חנקין/אינטרנציונל

חנקין/קומוי

שלום עליכם/פינסקר

פינסקר/דורי

מרכז ספורט/דורי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/208/204365/1632521/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204365&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%2F%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%2F%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


עמוס/סיני

צהל/גן ציבורי

צהל/ציון

הזית/צה''ל

הזית/היסמין

חבצלת/הורדים

חבצלת/צה''ל

המרגנית/צה''ל

המרגנית/הנוריות

השיטה/המורן

השיטה/התמר

התמר/השושנים

התמר

התמר/הסחלב

האלון/התמר

האלון/הדקל

מתנס/האלון

האלון/החרוב

החרוב/דרך אורי

החרוב/השיטה

החרוב/הלילך

הלוטם/החרוב

הלוטם/הסביון

החצב/הצבעוני

החצב

החצב/ששת הימים

ששת הימים/החצב

ששת הימים/קרן היסוד

קרן היסוד/פרץ

קרן היסוד/משה

המגינים/שביל הטף

המגינים/נתיב הטרשים

יפה נוף/נתיב הטרשים



לוחות זמנים ומפה של קו 208 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

יפה נוף א

יפה נוף ב

יפה נוף ג

יפה נוף/ההשכלה

דרך השלום/מרכז תל חנן

עמק הכרמל

ספורטק

נשר מרכז קניות

פורטק

צ'ק פוסט

ההסתדרות/צומת הקריות

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

דרך הדשנים/צומת קרית אתא

חלוצי התעשייה/צ. קרית אתא

חלוצי התעשיה/החרש

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשייה/הגומא

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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