
כיוון: חיפה ← נשר

33 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 78
לוח זמנים של קו חיפה ← נשר

07:10 - 20:10ראשון

07:10 - 20:10שני

07:10 - 20:10שלישי

07:10 - 20:10רביעי

07:10 - 20:10חמישי

08:10 - 14:35שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 78
כיוון: חיפה ← נשר

תחנות: 33
משך הנסיעה: 32 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 78 (חיפה ← נשר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נשר: 07:10 - 20:10(2) נשר ← חיפה: 05:30 - 18:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 78 וכדי לדעת מתי יגיע קו 78

מפה ולוחות זמנים של קו 78

צפייה באתרחיפה ← נשר 78

ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני

ביג שער העיר

פורטק

נשר מרכז קניות

דרך בר יהודה/הביטחון

בר יהודה/ישורון

דרך השלום/פרץ

היכל התרבות/דרך השלום

פרץ/הברוש

הברוש/יעל

תיכון מקיף/הברוש

הזית/צה''ל

הזית/היסמין

הזית/הנוריות

הנוריות/הורדים

הנוריות/השיטה

השיטה/המורן

השיטה/התמר

התמר/השושנים

התמר

התמר/הסחלב

האלון/התמר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/78/32112/40399/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-32112&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-1-1-32112-0?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


כיוון: נשר ← חיפה

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 78
לוח זמנים של קו נשר ← חיפה

05:30 - 18:50ראשון

05:30 - 18:50שני

05:30 - 18:50שלישי

05:30 - 18:50רביעי

05:30 - 18:50חמישי

05:35 - 12:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 78
כיוון: נשר ← חיפה

תחנות: 32
משך הנסיעה: 29 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

האלון/הדקל

מתנס/האלון

האלון/החרוב

החרוב/דרך אורי

החרוב/השיטה

החרוב/הלילך

הלוטם/החרוב

הלוטם/הסביון

החצב/הצבעוני

החצב

החצב/ששת הימים

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

הנוריות

הנוריות/הורדים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/78/32112/40399/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-32112&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/78/32112/612528/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-32112&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 78 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

הזית/השזיף

הזית/היסמין

הזית/צה''ל

צה''ל/האורן

הברוש/פרץ

פרץ/דרך השלום

דרך השלום/מרכז תל חנן

עמק הכרמל

ספורטק

נשר מרכז קניות

פורטק

צ'ק פוסט

ההסתדרות/צומת הקריות

ת. מרכזית המפרץ/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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