
פארק העסקים 
החכם קיסריה

מקום התחנהמס' תחנה

חיפה – תמ"ת חוף הכרמל – תחנת המוצא1

חיפה – כביש 4 - צומת מת"ם, צ. נחום חת )סמי עופר, נאות פרס(2

טירת כרמל – כביש 4 – צ.תע"ש, צ.הרצל, צ.כפר גלים, צ.ז'בוטינסקי, צ.החותרים3

4
 מ.א. חוף הכרמל – כביש 4 – צ.מגדים, צ.סיטרין, צ.אורן דרום, צ.עתלית, צ.עין הוד, 

צ.עין כרמל, צ.גבע כרמל, צ.צרופה, צ.הבונים, צ.עופר, צ.עין איילה, צ.נחשולים/דור

פוריידיס – צ. השוק, צומת פוריידיס5

6
זכרון יעקב – צ. משטרה, א. תעשייה )כביש 4(, שד' ניל"י, רח' הרצל, דרך אהרון )652(, 

רמת הנדיב

בנימינה גבעת עדה – אורט השומרון, דרך המסילה, ת.רכבת בנימינה, צומת עדה7

פרדס חנה – צומת ביג, דרך הנדיב, דרך הבנים, דרך למרחב8

פארק העסקים החכם קיסריה )רח' חלמיש, רח' תרשיש(9

תחנת הרכבת קיסריה - פרדס חנה – תחנת הסיום10

רשימת העצירות העיקריות בקו 202

בכבוד רב, גיא גולדיג, לפרטים נוספים חייגו 6550*
ראש מנהלת פארק העסקים החכם קיסריה

מכיוון חיפה - תחנה מרכזית חוף הכרמל

שעת יציאה בכל יום )ראשון עד חמישי(

08:20 , 07:10 , 06:10

11:35 ,10:25 , 09:25

14:35 , 13:55 , 13:00 , 12:15

17:35 , 16:50 , 16:00 , 15:15

20:45 , 20:00 , 19:00  , 18:10

22:00 , 21:30

מכיוון פארק העסקים קיסריה - תחנת רכבת קיסריה פרדס חנה

שעת יציאה בכל יום )ראשון עד חמישי(

07:40 , 07:00 , 06:20 , 05:40

10:50 , 09:50 , 08:50

13:50 , 12:50 , 11:50

17:20 , 16:35 , 15:50 , 14:50

19:50 , 19:00 , 18:15

לוז מעודכן 202 - החל מפברואר 2022

עולים על הקו הירוק 
ומגיעים מחיפה לקיסריה – בקלות!

הקו שייקח אתכם מחיפה ועד לפארק העסקים החכם קיסריה — ללא החלפה!

קו 202 החדש

חיפה

קיסריה

מפת מסלול הקו בפארק העסקים

לקוחות יקרים,

יש לנו בשורה משמעותית לעובדיכם מחיפה, טירת כרמל, חוף הכרמל, פרדיס וזכרון יעקב!
החל מחודש פברואר 2022, ייכנס לפארק העסקים קיסריה שירות מסלול חדש - קו 202 מחיפה!

מנהלת פארק העסקים החכם קיסריה, יחד עם שותפיה במשרד התחבורה, חברת אגד והמועצה המקומית פרדס חנה כרכור, שמחה לבשר 
על הפעלת מסלול חדש – המחבר את קו האוטובוס הותיק 202, הנוסע מחיפה לפרדס חנה, עד לפארק העסקים קיסריה.

הקו הינו קו בתדירות גבוהה, ויכול לסייע הן לעובדי הפארק המגיעים מאיזור חיפה )חוף הכרמל, טירת כרמל, פרדיס(, והן לעובדי הפארק 
מהאיזור הקרוב )זכרון יעקב, בנימינה, פרדס חנה(.

אנו מודים לשותפינו על הסיוע הרב להפעלת הקו במתכונת החדשה. אז... מוזמנים להשאיר את הרכב בבית, ולעלות על הקו הירוק מחיפה.


