
מ.א. חוף הכרמל
התחנה הבאה:

התחבורה הציבורית של קווים מגיעה ליישובי המועצה!

w w w . k a v i m - t . c o . i l

לפניות הציבור ניתן ליצור קשר
עם המוקד הטלפוני של קווים

* 2 60 0

לזמנים, תעריפים ומסלולים
פנו למוקד המידע הארצי 

* 8 87 7

www.kavim-t.co.il למסלול התחנות המלא וללוחות הזמנים בקרו באתר האינטרנט שלנו

קו 691 
מרכז מיר”ב - רכבת חוף הכרמל

רכבת חוף הכרמל - מרכז מיר”ב

מרכז מיר”ב - רכבת חוף הכרמל

רכבת חוף הכרמל - מרכז מיר”ב

מרכז מיר”ב - תחנת רכבת בנימינה

דרך המסילה הבוסתן בנימינה
גבעת עדה – מרכז מיר”ב

מרכז מיר”ב- תחנת רכבת בנימינה

דרך המסילה הבוסתן בנימינה
גבעת עדה – מרכז מיר”ב

מרכז מיר”ב

צומת גבע כרמל

צומת עין כרמל

עין הוד / כניסה 
מזרחית

ניר עציון

עין חוד

צומת עין הוד

צומת עתלית

צומת אורן

צומת סיטרין

צומת מגדים

נחל ספונים/4

מחנה 137

קיבוץ החותרים

מסעף טירת 

הכרמל

מסעף כפר גלים

מסעף טירת 

הכרמל

בסיס-תובלה

אצטדיון סמי 

עופר/כביש 4

אזור מסחר שער 

כרמל

מת”מ

רכבת חוף כרמל

קו 694 

מרכז מיר”ב

צומת עופר

מושב כרם מהר”ל

צומת עופר

צומת עין איילה

צומת נחשולים

קיבוץ נחשולים

מושב דור

צומת נחשולים

צומת פוריידיס

משטרה

קיבוץ מעין צבי

דרך המסילה/
הבוסתן

גני רמת 
הנדיב/652

652/דרך אהרון

652/דרך אהרון

דרך אהרון/הולינט

דרך אהרון/דרך 
בית התותחן

דרך אהרון/חווה 
חקלאית

הכובשים/החיטה

הכובשים/הדס

קיבוץ מעין צבי

קו 692 

מרכז מיר”ב

צומת הבונים

מושב הבונים

צומת הבונים

מושב צרופה

צומת צרופה

מושב גבע כרמל

צומת גבע כרמל

קיבוץ עין כרמל

צומת עין כרמל

צומת עתלית

מושב מגדים

צומת מגדים

נחל ספונים/4

מחנה 137

מסעף החותרים

מסעף טירת 
הכרמל

מסעף כפר גלים

מסעף טירת 
הכרמל

בסיס-תובלה

אצטדיון סמי 
עופר/כביש 4

אזור מסחר שער 
כרמל

מת”מ

רכבת חוף כרמל

רכבת חוף כרמל

סחרוב

מת”מ/ההגנה

ההגנה/נחום חת

תעש טירה

מסעף טירת 
הכרמל

מסעף כפר גלים

מסעף טירת 
הכרמל

מסעף החותרים

מחנה 137

נחל ספונים/4

מושב מגדים

צומת מגדים

צומת סיטרין

צומת אורן

צומת עתלית

צומת עין הוד

קיבוץ עין כרמל

צומת עין כרמל

צומת גבע כרמל

מושב צרופה

צומת צרופה

מושב הבונים

צומת הבונים

צומת צרופה

מרכז מיר”ב

רכבת חוף כרמל

סחרוב

מת”מ/ההגנה

ההגנה/נחום חת

תעש טירה

מסעף טירת 
הכרמל

מסעף כפר גלים

מסעף טירת 
הכרמל

קיבוץ החותרים

מסעף החותרים

מחנה 137

נחל ספונים/4

צומת מגדים

צומת סיטרין

צומת עתלית

ניר עציון

עין הוד

עין הוד / כניסה 
מזרחית

צומת עין הוד

צומת עין כרמל

צומת גבע כרמל

מרכז מיר”ב

דרך המסילה/הבוסתן

מושב בן חנניה

צומת בית חנניה

קיבוץ מעגן מיכאל

צומת משטרת זכרון

צומת פרדיס

מושב עין איילה

צומת עין איילה

צומת עופר

מושב עופר

צומת עופר

מרכז מיר”ב

קו 693 

מרכז מיר”ב

צומת צרופה

צומת הבונים

צומת עופר

מושב עופר

צומת עופר

מושב עין איילה

צומת עין איילה

מפעלי-סיד

צומת נחשולים

פוריידיס/4

פוריידיס/4

שוק

צומת פוריידיס

א. תעשיה זכרון

צומת זכרון

משטרה

זכרון יעקב/4

זכרון יעקב/4

צומת מעגן 
מיכאל

קיבוץ מעגן 
מיכאל

מושב בן חנניה

צומת בית חנניה

בית חנניה

בית חנניה

צומת בנימינה

תחנת רכבת

הכובשים/
החלוצים

הכובשים/
העצמאות

הכובשים/החיטה

דרך אהרון/חווה 
חקלאית

דרך אהרון/
טרומפלדור

מלון עדן

גני רמת 
הנדיב/652

תחנת רכבת

צומת משטרת 
זכרון

צומת פרדיס

צומת נחשולים

קיבוץ נחשולים

מושב דור

צומת נחשולים

צומת עופר

מושב כרם מהר”ל

צומת עופר

צומת הבונים

צומת צרופה

מרכז מיר”ב

www.kavim-t.co.il ובאתר חברת קווים  www.hof-hacarmel.co.il :פרטים נוספים באתר המועצה

זהו מסלול מתוכנן, יתכנו שינויים שלא נוכל להודיע עליהם מראש, לעדכונים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט.



מ.א. חוף הכרמל
התחנה הבאה:

התחבורה הציבורית של קווים מגיעה ליישובי המועצה!

w w w . k a v i m - t . c o . i l

לפניות הציבור ניתן ליצור קשר
עם המוקד הטלפוני של קווים

* 2 60 0

לזמנים, תעריפים ומסלולים
פנו למוקד המידע הארצי 

* 8 87 7

קו 691 

קו 693 

קו 692 

קו 694 

שעותימיםכיוון

 ממרכז מיר”ב
לרכבת חוף 

הכרמל

א’ - ה’
 | 16:55 | 12:00 | 09:00 | 05:40

19:55 | 18:55 | 17:55

09:00 | 11:00 | 13:00יום ו’

19:55 | 21:55יום ש’

מרכבת חוף 
 הכרמל

למרכז מיר”ב

א’ - ה’
 | 16:55 | 15:55 | 14:55 | 07:00
20:55  | 19:55  | 18:55 | 17:55

10:00 | 12:00 | 14:00יום ו’

20:55יום ש’

שעותימיםכיוון

ממרכז מיר”ב 
לתחנת רכבת 

בנימינה

א’ - ה’
 | 13:30 | 12:00 | 09:00 | 06:10

19:30 | 18:00 | 16:30 |15:00

09:10 | 11:10 | 13:10יום ו’

19:45 | 21:45יום ש’

מדרך המסילה 
 הבוסתן בנימינה

גבעת עדה  
למרכז מיר”ב

א’ - ה’
 | 14:40 | 13:40 | 10:15 | 07:10

20:40 | 19:10 | 17:40 | 16:10

10:10 | 12:10 | 14:10יום ו’

20:45יום ש’

שעותימיםכיוון

 ממרכז מיר”ב
לרכבת חוף 

הכרמל

א’ - ה’
 | 16:55 | 12:00 | 09:00 | 05:50

20:55 | 19:55 | 18:55 | 17:55

09:00 | 11:00 | 13:00יום ו’

19:55 | 21:55יום ש’

מרכבת חוף 
 הכרמל

למרכז מיר”ב

א’ - ה’
 | 16:55 | 15:55 | 14:55 | 07:00

20:55 | 19:55 | 18:55 | 17:55

10:00 | 12:00 | 14:00יום ו’

20:55יום ש’

שעותימיםכיוון

ממרכז מיר”ב 
לתחנת רכבת 

בנימינה

א’ - ה’
 | 14:00 | 12:00 | 09:00 | 06:10

20:00 | 18:30 | 17:00 | 15:30

09:10 | 11:10 | 13:10יום ו’

19:45 | 21:45יום ש’

מדרך המסילה 
 הבוסתן בנימינה

גבעת עדה  
למרכז מיר”ב

א’ - ה’
 | 15:10 | 14:10 | 10:45 | 07:10

21:10 | 19:40 | 18:10 | 16:40

10:10 | 12:10 | 14:10 יום ו’

20:45יום ש’

www.kavim-t.co.il ובאתר חברת קווים  www.hof-hacarmel.co.il :פרטים נוספים באתר המועצה

זהו לו”ז מתוכנן, יתכנו שינויים שלא נוכל להודיע עליהם מראש, לעדכונים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט.


