
קווים שמסלולם השתנהקווים שתדירותם תוגברה

קצרין  חיפה
 הקו יקצר את זמן נסיעותו ולא ייכנס יותר לעכו. ניתן מענה לנסיעה 

 בין רמת הגולן לבין עכו באמצעות החלפה לקו 361 או קו 263 
המתוגבר בתחנת הרכבת בכרמיאל.

503

+ תגבור תדירות בסופ״ש קריית שמונה  חיפה
 הקו יקצר את זמן נסיעותו ולא ייכנס יותר לעכו. ניתן מענה לנסיעה 

 בין קריית שמונה והגליל העליון לבין עכו באמצעות החלפה לקו 361 
או קו 263 המתוגבר בתחנת הרכבת בכרמיאל.

500
קריית שמונה  חיפה תיגבור בימות השבוע והפעלה במוצ"ש.505

קווים שבוטלו

קיים מענה עיקרי לקו שבוטל באמצעות קו 500 מכרמיאל, 
או קווים 500, 505, 360 ממרכזית המפרץ.

עכו/כרמיאל  חצור 509

לפרטים נוספים

למידע מפורט היכנסו לאתר pti.org.il או סרקו את ה- QR קוד, או צרו קשר עם מוקד 'כל-קו' 8787*

השינוי ייכנס לתוקפו החל ביום שישי 10.6.22

התחבורה הציבורית 
בקצרין מתחדשת!  

שדרוג השירות בין יישובי הגליל - קריית שמונה, צפת, כרמיאל, 
עכו, נהריה וסביבתם ובין חיפה וסביבתה, יוצא לדרך!

משרד התחבורה והרשות הארצית 
לתחבורה ציבורית גאים להציג:

 ירוקה
יותר

נוחה 
יותר

עם יותר 
אפשרויות הגעה

מוזמנים ומוזמנות ליהנות מרשת קווים 
ששודרגה למענכם ולמענכן: 

מקרא

חיפה  עכו  נהריה  כרמיאל  צפת  קריית שמונה  קצריןמפה סכמתית - קווים בינעירוניים

מזרח עכו  חיפה252

מערב עכו  נהריה251

דיר אל אסד  חיפה302

כרמיאל  עכו263

צפת  חיפה360

נהריה  חיפה271

נהריה  חיפה272

כרמיאל  נהריה368כרמיאל  חיפה262

צפת  נהריה367

צפת  כרמיאל364

צפת  חיפה361

רכבת ישראל

קריית שמונה  חיפה500

חיפה  קריית שמונה505

קצרין  חיפה503

מע'אר  חיפה380

רכבלית
כינרת

הים התיכון

לבנון

מעלות תרשיחא

כרמיאל

מע'אר

שפרעם

נוף הגליל

טבריה

מגדל העמק

נצרת

קרית אתא

קרית מוצקין

חיפה

אוניברסיטת 
חיפה

 טכניון 
מרכז

 מרכזית המפרץ

נשר

טמרה
סח'נין

דיר אל אסד

עכו

נהריה

צפת

קצרין

קרית שמונה

חצור הגלילית
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מקרא

ק"ש – חיפה 500

קצרין - חיפה 503

צפת - כרמיאל 364

צפת - נהריה 367

צפת - חיפה 360

צפת - חיפה 361

מע'אר - חיפה 380

דיר אל אסד - עכו 302

נהריה - חיפה 271

נהריה - חיפה 272

כרמיאל - נהריה 368

כרמיאל - חיפה 262

מערב עכו - חיפה 251

מזרח עכו - חיפה 252

כרמיאל – עכו 263

חיפה - ק"ש 505

רכבת

רכבלית


