
כיוון: חברון ← ירושלים

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 260
לוח זמנים של קו חברון ← ירושלים

00:30ראשון

00:30שני

00:30שלישי

00:30רביעי

00:30חמישי

00:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 260
כיוון: חברון ← ירושלים

תחנות: 44
משך הנסיעה: 87 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית רומנו, כיכר גרוס, מערת
המכפלה, שד. כלב בן יפונה/עמק חברון, שד. כלב בן

יפונה/יהושע בן נון, שד. כלב בן יפונה/גור אריה, שד. כלב בן
יפונה/דוד המלך, דוד המלך/שד. כלב בן יפונה, דוד

המלך/יהושע בן נון, מועצה דתית, מרכז מסחרי/יהושע בן נון,
נחל אשכול/גור אריה, גור אריה/נחל אשכול, קרית

ארבע/3507, הרצי''ה קוק/יוני נתניהו, הרצי''ה קוק/יצחק
טבנקין, הרצי''ה קוק/הרא''ם, דרך יוני נתניהו/הרצי''ה קוק,

יוני נתניהו/דרך נופי ממרא, כיכר ממרא, קרית ארבע/דרך נופי
ממרא, קרית ארבע/60, כרמי צור/מזכירות, מגרש ספורט, דרך

האבות/דרך שורק, מחנה כרמי צור, צומת גוש עציון, צומת
אפרת דרום לצפון, צומת אלעזר, צומת נווה דניאל דרום,
הרוזמרין/כביש המנהרות, דרך חברון/גבעת המטוס, דרך

חברון/ברעם, דרך חברון/הסדנא, דרך חברון/התנופה, צומת
הבנקים/דרך חברון, דוד רמז/החאן, קרן היסוד/שלום עליכם,

קרן היסוד/אחד העם, המלך ג'ורג'/קק''ל, עליאש,
(C1-C2-C3) בצלאל/טרומפלדור, חניון הלאום, בנייני האומה

לקו 260 (חברון ← ירושלים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חברון ← ירושלים: 00:30 (2) ירושלים ← חברון: 02:00 - 03:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 260 וכדי לדעת מתי יגיע קו 260

צפייה באתרחברון ← ירושלים 260

בית רומנו

כיכר גרוס

מערת המכפלה

שד. כלב בן יפונה/עמק חברון

שד. כלב בן יפונה/יהושע בן נון

שד. כלב בן יפונה/גור אריה
שדרות כלב בן יפונה

שד. כלב בן יפונה/דוד המלך
שדרות כלב בן יפונה

דוד המלך/שד. כלב בן יפונה

דוד המלך/יהושע בן נון

מועצה דתית
Yehoshua Ben Nun

מרכז מסחרי/יהושע בן נון

נחל אשכול/גור אריה

גור אריה/נחל אשכול

קרית ארבע/3507

הרצי''ה קוק/יוני נתניהו
HaRatsia Kuk

הרצי''ה קוק/יצחק טבנקין
HaRatsia Kuk

הרצי''ה קוק/הרא''ם

מפה ולוחות זמנים של קו 260

https://moovitapp.com/israel-1/lines/260/620665/2496106/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-Israel-1-2-620665-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


דרך יוני נתניהו/הרצי''ה קוק
Yoni Netanyahu

יוני נתניהו/דרך נופי ממרא

כיכר ממרא

קרית ארבע/דרך נופי ממרא
Nofe Mamre

קרית ארבע/60
Derech Nofei Mamre

כרמי צור/מזכירות

מגרש ספורט

דרך האבות/דרך שורק

מחנה כרמי צור

צומת גוש עציון

צומת אפרת דרום לצפון

צומת אלעזר

צומת נווה דניאל דרום

הרוזמרין/כביש המנהרות

דרך חברון/גבעת המטוס

דרך חברון/ברעם

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/התנופה

צומת הבנקים/דרך חברון

דוד רמז/החאן

קרן היסוד/שלום עליכם
Keren HaYesod

קרן היסוד/אחד העם
Keren HaYesod

המלך ג'ורג'/קק''ל

עליאש
Mordechai Eliash

בצלאל/טרומפלדור
HaNatziv

חניון הלאום
HaNasi HaShishi

https://moovitapp.com/israel-1/lines/260/620665/2496106/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


(C1-C2-C3) בנייני האומה
Shazar



כיוון: ירושלים ← חברון

53 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 260
לוח זמנים של קו ירושלים ← חברון

02:00 - 03:00ראשון

02:00 - 03:00שני

02:00 - 03:00שלישי

02:00 - 03:00רביעי

02:00 - 03:00חמישי

02:00 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 260
כיוון: ירושלים ← חברון

תחנות: 53
משך הנסיעה: 93 דק׳

,(B1-B2) התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית י-ם/יפו
בנייני האומה/הנשיא השישי, חניון הלאום/שד' הנשיא השישי,

בצלאל/טרומפלדור, בית מזי''א/עליאש, אגריפס/כי''ח, ככר
הדוידקה/הנביאים, תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס, המלך

ג'ורג'/בן יהודה, קרן היסוד/אחד העם, קרן היסוד/שלום
עליכם, החאן/דוד רמז, המעבדה/דרך חברון, דרך חברון/ חנוך

אלבק, דרך חברון/אסתר המלכה, דרך חברון/ינובסקי, צומת
הבנקים/דרך חברון, דרך חברון/התנופה, דרך חברון/הסדנא,

דרך חברון/ברעם, דרך חברון/גבעת המטוס, כביש
60/הרוזמרין, מחסום המנהרות, כביש 60/נווה דניאל, צומת

אלעזר, צומת אפרת דרום לדרום, צומת גוש עציון, כרמי
צור/מזכירות, מגרש ספורט, דרך האבות/דרך שורק, מחנה

כרמי צור, תחנת דלק/נופי ממרא, קרית ארבע/דרך נופי
ממרא, הרצי''ה קוק/יוני נתניהו, הרצי''ה קוק/יצחק טבנקין,

הרצי''ה קוק/הרא''ם, דרך יוני נתניהו/הרצי''ה קוק, יוני
נתניהו/דרך נופי ממרא, כביש 3507/דרך נופי ממרא, בסיס

צבאי/כביש 3507, נחל אשכול/3507, נחל אשכול/גור אריה,
שד. כלב בן יפונה/יהושע בן נון, שד. כלב בן יפונה/גור אריה,
שד. כלב בן יפונה/דוד המלך, דוד המלך/שד. כלב בן יפונה,

דוד המלך/יהושע בן נון, מועצה דתית, מרכז מסחרי/יהושע בן
נון, שדרות כלב בן יפונה/עמק חברון, מערת המכפלה, כיכר

גרוס, בית רומנו

(B1-B2) ת. מרכזית י-ם/יפו
Yafo

בנייני האומה/הנשיא השישי
HaUma

חניון הלאום/שד' הנשיא השישי
HaNasi HaShishi

בצלאל/טרומפלדור
Bezalel

בית מזי''א/עליאש
Mordechai Eliash

אגריפס/כי''ח
Agripas

ככר הדוידקה/הנביאים
67 הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

המלך ג'ורג'/בן יהודה

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

החאן/דוד רמז

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/ינובסקי

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/התנופה

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/ברעם

דרך חברון/גבעת המטוס

כביש 60/הרוזמרין

מחסום המנהרות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/260/620665/2496105/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


כביש 60/נווה דניאל

צומת אלעזר

צומת אפרת דרום לדרום

צומת גוש עציון

כרמי צור/מזכירות

מגרש ספורט

דרך האבות/דרך שורק

מחנה כרמי צור

תחנת דלק/נופי ממרא

קרית ארבע/דרך נופי ממרא

הרצי''ה קוק/יוני נתניהו
HaRatsia Kuk

הרצי''ה קוק/יצחק טבנקין
HaRatsia Kuk

הרצי''ה קוק/הרא''ם

דרך יוני נתניהו/הרצי''ה קוק
Yoni Netanyahu

יוני נתניהו/דרך נופי ממרא

כביש 3507/דרך נופי ממרא

בסיס צבאי/כביש 3507

נחל אשכול/3507

נחל אשכול/גור אריה

שד. כלב בן יפונה/יהושע בן נון

שד. כלב בן יפונה/גור אריה
שדרות כלב בן יפונה

שד. כלב בן יפונה/דוד המלך
שדרות כלב בן יפונה

דוד המלך/שד. כלב בן יפונה

דוד המלך/יהושע בן נון

מועצה דתית
Yehoshua Ben Nun

מרכז מסחרי/יהושע בן נון

שדרות כלב בן יפונה/עמק חברון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/260/620665/2496105/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


מערת המכפלה

כיכר גרוס
Al-Raze Street

בית רומנו



לוחות זמנים ומפה של קו 260 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/260/620665/2496106/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&lang=he

