
כיוון: חיפה ← צפת

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 977
לוח זמנים של קו חיפה ← צפת

00:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

14:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 977
כיוון: חיפה ← צפת

תחנות: 47
משך הנסיעה: 114 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 977 (חיפה ← צפת) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← צפת: 00:30(2) צפת ← חיפה: 11:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 977 וכדי לדעת מתי יגיע קו 977

מפה ולוחות זמנים של קו 977

צפייה באתרחיפה ← צפת 977

רופין/קניאל

בצלאל/חתם סופר

בצלאל/השילוח

השילוח/בית''ר

ברכת משה/נפתלי

רמת ויז'ניץ/ברכת משה

ברכת משה

בית''ר/חרמון

הרצל/זבולון

מיכאל/בר כוכבא

הרצוג/סוקולוב

ארלוזורוב/מיכאל

קופת חולים/גאולה

גאולה/רבי עקיבא

רופין/קניאל

טרומפלדור/מימון

חניתה/טרומפלדור

גרנד קניון

מסעף פרוד

מסעף כפר שמאי

מירון מרכז

צומת עין זיתים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/977/204919/613855/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204919&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%A6%D7%A4%D7%AA
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%A6%D7%A4%D7%AA-Israel-1-9-204919-0?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%A6%D7%A4%D7%AA


כיוון: צפת ← חיפה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 977
לוח זמנים של קו צפת ← חיפה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

צה''ל 1

מסעף בית העלמין

צה''ל 4

צה''ל 7

צה''ל 10

צה''ל 11

צה''ל 13

אצ''ל/צה''ל

אצ''ל/דרך הרב חיים חורי

שפרינצק/קרן היסוד

חיים וייצמן/הרצל

חיים וייצמן/מ''ג יורדי הסירה

אליהו פרומצ'נקו/יעקב לוי

פרומצנקו/רימוני

החלוץ/הנרייטה סולד

הפלמ''ח/עלייה ב'

ת. מרכזית צפת/העצמאות

צומת צפת/הגליל

קניון/הגליל

השבעה/זלמן שז''ר

השבעה/ההסתדרות

כ''ב ילדי מעלות

הרב לוי ביסטריצקי/זלמן שז''ר

בי''ס מקיף דתי

ת. מרכזית צפת/הורדה

צומת צפת/הגליל

קניון/הגליל

השבעה/זלמן שז''ר

השבעה/ההסתדרות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/977/204919/613855/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204919&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%A6%D7%A4%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/977/204919/613856/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204919&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%A6%D7%A4%D7%AA


11:00שישי

21:40שבת

מידע על קו 977
כיוון: צפת ← חיפה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 110 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

כ''ב ילדי מעלות

הרב לוי ביסטריצקי/זלמן שז''ר

בי''ס מקיף דתי

ת. מרכזית צפת/רציפים

שוק עירוני

אליהו פרומצ'נקו/החלוץ

מעונות הסטודנטים/הנשיא

קופת חולים/הנשיא

כיכר הדלי

חיים וייצמן/מרדכי אנילביץ'

מרכז רסקו/חיים וייצמן

שפרינצק/קרן היסוד

ההגנה/יוני

צה''ל 14

צה''ל 9

צה''ל 6

צה''ל 3

צה''ל/לח''י

צומת עין זיתים

מירון שער כחול

מסעף כפר שמאי

מסעף פרוד

צומת שבע

גרנד קניון/שמחה גולן

טרומפלדור/מימון

חניתה/טרומפלדור

רופין/קניאל

בצלאל/חתם סופר

בצלאל/השילוח

השילוח/בית''ר

ברכת משה/נפתלי

רמת ויז'ניץ/ברכת משה

ברכת משה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/977/204919/613856/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204919&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%A6%D7%A4%D7%AA


לוחות זמנים ומפה של קו 977 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

בית''ר/חרמון

הרצל/זבולון

מיכאל/בר כוכבא

הרצוג/סוקולוב

ארלוזורוב/מיכאל

קופת חולים/גאולה

גאולה/רבי עקיבא

רופין/קניאל

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/977/204919/613855/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-204919&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%A6%D7%A4%D7%AA
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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%A6%D7%A4%D7%AA
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