
כיוון: חיפה ← נשר

61 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 79
לוח זמנים של קו חיפה ← נשר

00:00 - 23:35ראשון

20:45 - 23:35שני

20:45 - 23:35שלישי

20:45 - 23:35רביעי

20:45 - 23:35חמישי

06:35 - 16:30שישי

10:15 - 23:10שבת

מידע על קו 79
כיוון: חיפה ← נשר

תחנות: 61
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 79 (חיפה ← נשר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נשר: 20:45 - 23:35(2) נשר ← חיפה: 19:00 - 21:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 79 וכדי לדעת מתי יגיע קו 79

מפה ולוחות זמנים של קו 79

צפייה באתרחיפה ← נשר 79

הרצליה/הנביאים

תחנת כרמלית/הנביאים

העירייה

לב הדר

שוק תלפיות

יל''ג

חליסה

הגיבורים

גשר פז

ביג שער העיר

פורטק

נשר מרכז קניות

הביטחון/החרושת

הקצר/מעלה הגיבורים

מעלה הגיבורים/הקצר

מעלה הגיבורים/מצפה

ההסתדרות/דרך הטכניון

דרך הטכניון/ההסתדרות

דרך הטכניון/נתיב הים

דרך הטכניון/עמוס

עמוס/סיני

צהל/גן ציבורי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/79/139756/380757/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
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%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8-Israel-1-1-139756-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


צה''ל/חבצלת

צהל/ציון

הזית/צה''ל

הזית/היסמין

חבצלת/הורדים

חבצלת/צה''ל

המרגנית/צה''ל

המרגנית/הנוריות

השיטה/המורן

השיטה/התמר

התמר/השושנים

התמר

התמר/הסחלב

האלון/התמר

האלון/הדקל

מתנס/האלון

האלון/החרוב

החרוב/דרך אורי

החרוב/השיטה

החרוב/הלילך

הלוטם/החרוב

החצב/הצבעוני

החצב

החצב/ששת הימים

ששת הימים/החצב

ששת הימים/קרן היסוד

קרן היסוד/פרץ

קרן היסוד/משה

המגינים/שביל הטף

המגינים/נתיב הטרשים

יפה נוף/נתיב הטרשים

יפה נוף/ההשכלה

החלוצים/יפה נוף

https://moovitapp.com/israel-1/lines/79/139756/380757/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


כיוון: נשר ← חיפה

71 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 79
לוח זמנים של קו נשר ← חיפה

19:00 - 21:30ראשון

19:00 - 21:30שני

19:00 - 21:30שלישי

19:00 - 21:30רביעי

19:00 - 21:30חמישי

13:00 - 15:00שישי

10:00 - 22:00שבת

מידע על קו 79
כיוון: נשר ← חיפה

תחנות: 71
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

החלוצים/האילנות

קיבוץ גלויות/סימטת הבריכה

קיבוץ גלויות/הרקפות

הרקפות/קיבוץ גלויות

הרקפות/הכלניות

הכלניות/התשבי

מגן דוד אדום/דרך השלום

בית ספר בית יהושוע

העליה/הכלניות

העליה/האילנות

החלוצים/יפה נוף

החלוצים/האילנות

קיבוץ גלויות/סימטת הבריכה

קיבוץ גלויות/הרקפות

הרקפות/קיבוץ גלויות

הרקפות/הכלניות

העליה/הכלניות

העליה/האילנות

יפה נוף א

יפה נוף ב

יפה נוף ג

יפה נוף/המעפילים

המגינים/הותיקים

המגינים/דרך משה

דרך משה/קרן היסוד

קרן היסוד/דרך משה

קרן היסוד/פרץ

ששת הימים/פרץ

ששת הימים/האורן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/79/139756/295326/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/79/139756/295326/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8


החצב/כליל החורש

החצב

החצב/הצבעוני

הלוטם/החצב

הלוטם/הזית

החרוב/הלילך

החרוב/השיטה

החרוב/האלון

האלון/השיקמה

האלון

האלון/הדקל

האלון/ההדס

התמר/הסחלב

התמר

התמר/השיטה

השיטה/הנוריות

המרגנית

המרגנית/צה''ל

חבצלת/צה''ל

היסמין/הורדים

הזית/היסמין

הזית/צה''ל

צה''ל/ציון

צה''ל/אופקים

צה''ל/עמוס

עמוס/סיני

דרך הטכניון/נתיב הים

דרך הטכניון/המתמיד

ההסתדרות/דרך הטכניון

מעלה הגיבורים/מצפה

מעלה הגיבורים/הקצר

הקצר/הביטחון

הביטחון/בר יהודה



לוחות זמנים ומפה של קו 79 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

בר יהודה\המסגר

בר יהודה/הפלדה

פורטק

ביג שער העיר

גשר פז

הגיבורים

חליסה

יל''ג/הקישון

שוק תלפיות

החלוץ/דבורה

בית הקרנות

הרצל/יואל

שבתאי לוי/פרץ

הרצליה/הציונות

הרצליה/הנביאים

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/79/139756/380757/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-139756&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%A9%D7%A8
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