
כיוון: קריית אתא ← קריית ביאליק

87 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 210
לוח זמנים של קו קריית אתא ← קריית ביאליק

00:10 - 23:40ראשון

00:10 - 23:40שני

00:10 - 23:40שלישי

00:10 - 23:40רביעי

00:10 - 23:40חמישי

00:10 - 23:30שישי

00:00 - 23:40שבת

מידע על קו 210
כיוון: קריית אתא ← קריית ביאליק

תחנות: 87
משך הנסיעה: 83 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 210 (קריית אתא ← קריית ביאליק) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית אתא ← קריית ביאליק: 00:10 - 23:40(2) קריית ביאליק ← קריית אתא: 00:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 210 וכדי לדעת מתי יגיע קו 210

מפה ולוחות זמנים של קו 210

צפייה באתרקריית אתא ← קריית ביאליק 210

דוכיפת/עגור

דוכיפת/סנונית

דוכיפת

מחלף טל

שאגאל/סרה

שאגאל/קנדינסקי

שאגאל/פיקסו

שאגאל/ואן גוך

הרר/האורן

הרר/מורן

הרר/ההדס

הרר/הרותם

הרר/היסמין

מנחם בגין/זקומטי

מינץ/הרצוג

בן עמי/הרצוג

בן עמי/משאש

בן עמי/אנילביץ

אנילביץ/יצחק שדה

ז'בוטינסקי/יבניאלי

ז'בוטינסקי/אסף שמחוני

קריית אתא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/210/667868/2779973/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667868&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7-Israel-1-1-667868-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


משה הס

איינשטיין/סמטת יאיר

חנקין/רופין

חנקין/סוקולוב

קופת חולים/העצמאות

העצמאות/מנדלי מוכר ספרים

זבולון/מרכז קרית אתא

זבולון/התעלה

זבולון/קרית פרוסטיג

זבולון/שיבת ציון

זבולון/משה שרת

זבולון/נווה חן

זבולון/אנדרטת לח''י

דרך חיפה/זבולון

דרך חיפה

דרך הדשנים/צומת קרית אתא

חלוצי התעשייה/צ. קרית אתא

חלוצי התעשיה/החרש

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשייה/הגומא

האצטדיון/הדגן

האצטדיון/בהרב

משה שרת/שלמה לביא

אח''י אילת/יציב

אח''י אילת/השיירה

ביטוח לאומי/אחי אילת

אחי אילת/צומת קרית חיים

ההסתדרות/צומת קרית חיים

גושן/דבורה

גושן/מכבי

גושן/ככר הגיבורים

גושן/וייצמן

וייצמן/הרצוג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/210/667868/2779973/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667868&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


בן גוריון/דקר

שדרות בן גוריון

רבמד/בן גוריון

צה''ל/חבצלת

ירושלים/נמיר

משה שרת/מרכז ניצן

בן צבי/משה שרת

בן צבי/זבוטינסקי

ז'בוטינסקי/ישראל ישעיהו

ספיר

ספיר/משה שרת

ספיר/משה שרת

יוספטל/צה''ל

יוספטל/ליהמן

יוספטל/וייצמן

וייצמן/המעפילים

וייצמן/סוקולוב

וייצמן/שבטי ישראל

ההסתדרות/פלמח

שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים

שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח

ירושלים/גליל

ירושלים/גלעד

סביוני ים

אילנות

רפא''ל

דרך עכו חיפה/ירושלים

צור שלום

דרך עכו/המייסדים

קריון/יצחק רבין

רבין/האצל

דרך בגין/יקינטון



כיוון: קריית ביאליק ← קריית אתא

84 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 210
לוח זמנים של קו קריית ביאליק ← קריית אתא

00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 23:30שישי

00:00 - 23:30שבת

מידע על קו 210
כיוון: קריית ביאליק ← קריית אתא

תחנות: 84
משך הנסיעה: 83 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך בגין/יקינטון

רבין/האצ''ל

קריון/ד. עכו חיפה

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו/כביש 79

דרך עכו/צור שלום

נווה גנים

אילנות

סביוני ים

ירושלים/גלעד

ירושלים/פלמח א'

שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים

ההסתדרות/וייצמן

וייצמן/השופטים

וייצמן/גורדון

יוספטל/וייצמן

יוספטל/ליהמן

צה"ל/יוספטל

ספיר/משה שרת

משה שרת/ספיר

ספיר

זבוטינסקי/י.ל. פרץ

בן צבי/שזר

בן צבי/אלי כהן

משה שרת/מרכז ניצן

ירושלים/צה''ל

שדרות בן גוריון/דקר

בן גוריון/ורד

דרך עכו/צומת צבר

וייצמן/בית ספר וייצמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/210/667868/2779972/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667868&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://moovitapp.com/israel-1/lines/210/667868/2779972/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667868&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7


גושן/וייצמן

גושן/ככר הגיבורים

גושן/פ''ז

שדרות גושן/דבורה

צומת מוצקין

אחי אילת/צומת קרית חיים

ביטוח לאומי/אחי אילת

משה שרת/אח''י אילת

האיצטדיון/שנקר

האיצטדיון /החיטה

חלוצי התעשיה/יגאל ידין

חלוצי התעשיה/שנקר

חלוצי התעשיה/השיש

הדשנים

דרך חיפה

דרך חיפה/זבולון

זבולון/דרך חיפה

זבולון/קק''ל

זבולון/קרית שטנד

זבולון/משה שרת

זבולון/שיבת ציון

זבולון/לילנבלום

קרית אתא מרכז

העצמאות/המגינים

חנקין/סוקולוב

חנקין/רופין

הרצל/חנקין

איינשטיין/הצנחנים

משה הס

קריית אתא

ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/הפלמח

אנילביץ/יצחק שדה



לוחות זמנים ומפה של קו 210 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

בן עמי/מימון

בן עמי/אריה רגב

בן עמי

גוש עציון/הרצוג

גוש עציון/מימון

כביש 3/מינץ

מנחם בגין/טולוז

הרר/האלה

הרר/הארז

הרר/הרותם

הרר/האשל

הרר/האורן

שאגאל/הנרי מטיס

שאגאל/רנואר

שאגאל/קדנדינסקי

שאגאל/דה גויה

שאגאל/סזאן

מחלף טל

דוכיפת

דוכיפת/סנונית

דוכיפת/שלדג

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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