
כיוון: חיפה ← נשר

51 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו חיפה ← נשר

00:00 - 23:30ראשון

05:25 - 23:30שני

05:25 - 23:30שלישי

05:25 - 23:30רביעי

05:25 - 23:30חמישי

05:25 - 16:30שישי

09:15 - 23:30שבת

מידע על קו 37
כיוון: חיפה ← נשר

תחנות: 51
משך הנסיעה: 47 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת בת גלים, ת. רכבת בת
גלים, צומת דולפין/שדרות רוטשילד, מרכז רפואי לין/שדרות

רוטשילד, המגינים/לוחמי הגטאות, המגינים/בן גוריון, בן
גוריון/המגינים, בן גוריון/אלנבי, הגפן/בן גוריון, הגפן/הפרסים,

הרצליה/הציונות, הרצליה/הנביאים, הנביאים/יונה,
הרצל/הנביאים, הרצל/שמריהו לוין, מדעטק/בלפור,
ארלוזורוב/בלפור, ארלוזורוב/בר גיורא, גולומב/ראובן,

גולומב/ברכה חבס, בית חולים בני ציון/גולומב,
וינגייט/חשמונאים, וינגייט/חנה סנש, קיש/האסיף,
קיש/הנרייטה סאלד, קיש/יפה נוף, יפה נוף/גדרה,

הנשיא/דרך הים, מרכז הכרמל/הנשיא, מוריה/פינסקי,
מוריה/צפרירים, מוריה/זרובבל, מוריה/נחשון, מוריה/קרית

ספר, חורב/מאפו, מרכז חורב/חורב, חורב/פרויד, חורב/אידר,
חורב/גבעת דאונס, אבא חושי/ווטסון, אבא חושי/קויפמן, אבא

חושי/איינשטיין א, אבא חושי/איינשטיין ב, אבא חושי/חנה
רובינא, אבא חושי/טהון, אבא חושי/דניה, אבא חושי/שבדיה,

אוניברסיטה/איי. בי. אם, אוניברסיטה/מגדל אשכול,
אוניברסיטה/בנין רבין, אוניברסיטה/רב תכליתי

לקו 37 (חיפה ← נשר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נשר: 05:25 - 23:30 (2) נשר ← חיפה: 08:35 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 37 וכדי לדעת מתי יגיע קו 37

צפייה באתרחיפה ← נשר 37

ת. רכבת בת גלים

ת. רכבת בת גלים
Aliyat HaNoar

צומת דולפין/שדרות רוטשילד

מרכז רפואי לין/שדרות רוטשילד
Sderot James De Rotschild

המגינים/לוחמי הגטאות

המגינים/בן גוריון
95 שדרות המגינים

בן גוריון/המגינים
24 שדרות דוד בן גוריון

בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

הגפן/בן גוריון

הגפן/הפרסים
HaGefen

הרצליה/הציונות

הרצליה/הנביאים
Hashalom

הנביאים/יונה
24 הנביאים

הרצל/הנביאים
Herzl

הרצל/שמריהו לוין
Shmaryahu Levin

מפה ולוחות זמנים של קו 37

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/27568/66509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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-1-1-27568-0?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


מדעטק/בלפור
Balfour

ארלוזורוב/בלפור

ארלוזורוב/בר גיורא

גולומב/ראובן

גולומב/ברכה חבס

בית חולים בני ציון/גולומב

וינגייט/חשמונאים
Wingate

וינגייט/חנה סנש

קיש/האסיף

קיש/הנרייטה סאלד
Hulda

קיש/יפה נוף

יפה נוף/גדרה

הנשיא/דרך הים

מרכז הכרמל/הנשיא
Carmel Center

מוריה/פינסקי
13 שדרות מוריה

מוריה/צפרירים
46 שדרות מוריה

מוריה/זרובבל

מוריה/נחשון
94 שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר

חורב/מאפו

מרכז חורב/חורב
פיק"א

חורב/פרויד

חורב/אידר

חורב/גבעת דאונס

אבא חושי/ווטסון

אבא חושי/קויפמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/27568/66509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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


אבא חושי/איינשטיין א

אבא חושי/איינשטיין ב

אבא חושי/חנה רובינא

אבא חושי/טהון

אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי



כיוון: נשר ← חיפה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו נשר ← חיפה

08:35 - 23:00ראשון

08:35 - 23:00שני

08:35 - 23:00שלישי

08:35 - 23:00רביעי

08:35 - 23:00חמישי

07:05 - 16:00שישי

13:40 - 22:45שבת

מידע על קו 37
כיוון: נשר ← חיפה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 42 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אוניברסיטה/רב תכליתי,
אוניברסיטה/מגדל אשכול, אבא חושי/שער חיפה, אבא

חושי/שינדלר, אבא חושי/דר ארתור בירם, אבא חושי/מצפור
זייד, אבא חושי/מצפור תמר, אבא חושי/איינשטיין, בית
בירם/אבא חושי, אבא חושי/ווטסון, חורב/גבעת דאונס,

חורב/יאנוש קורצאק, מרכז חורב/חורב, מוריה/מאפו,
מוריה/קרית ספר, מוריה/מעברות, מוריה/ספקטור,

מוריה/צפרירים, מוריה/פיגין, אודיטוריום/שדרות מוריה,
הנשיא/ווגווד, בית חולים אלישע/ווג'ווד, קיש/חולדה,

קיש/האסיף, וינגייט/חנה סנש, וינגייט/מונטיפיורי, בית חולים
בני ציון/גולומב, גולומב/ברכה חבס, מרכז הבהאים/גולומב,

ארלוזורוב/הס, ארלוזורוב/בלפור, בלפור/יוסף, בלפור/ירושלים,
בית הקרנות, הרצל/יואל, שבתאי לוי/פרץ, שבתאי לוי/רשפון,

הגפן/הפרסים, בן גוריון/אלנבי, בן גוריון/המגינים,
המגינים/יצחק שדה, מרכז רפואי לין, צומת דולפין, בי''ח

רמב''ם, ת. רכבת בת גלים

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

אבא חושי/דר ארתור בירם

אבא חושי/מצפור זייד

אבא חושי/מצפור תמר

אבא חושי/איינשטיין

בית בירם/אבא חושי

אבא חושי/ווטסון

חורב/גבעת דאונס

חורב/יאנוש קורצאק

מרכז חורב/חורב
Shderot Moriya

מוריה/מאפו
131 שדרות מוריה

מוריה/קרית ספר
102 שדרות מוריה

מוריה/מעברות
Moriya Avenue

מוריה/ספקטור

מוריה/צפרירים
47 שדרות מוריה

מוריה/פיגין
26 שדרות מוריה

אודיטוריום/שדרות מוריה
Oliphant

הנשיא/ווגווד
HaNasi Avenue

בית חולים אלישע/ווג'ווד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/27568/33790/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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


קיש/חולדה

קיש/האסיף

וינגייט/חנה סנש

וינגייט/מונטיפיורי
Wingate

בית חולים בני ציון/גולומב

גולומב/ברכה חבס

מרכז הבהאים/גולומב

ארלוזורוב/הס
Arlosoroff

ארלוזורוב/בלפור
80 ארלוזורוב

בלפור/יוסף

בלפור/ירושלים

בית הקרנות
Shmaryahu Levin

הרצל/יואל
Herzl

שבתאי לוי/פרץ

שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הגפן/הפרסים

בן גוריון/אלנבי
David Ben Gurion Avenue

בן גוריון/המגינים
93 שדרות המגינים

המגינים/יצחק שדה

מרכז רפואי לין
Sderot HaMeginim

צומת דולפין

בי''ח רמב''ם
Aliyat HaNoar

ת. רכבת בת גלים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/27568/33790/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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


לוחות זמנים ומפה של קו 37 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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