
כיוון: נשר ← קריית מוצקין

49 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 137
לוח זמנים של קו נשר ← קריית מוצקין

07:20 - 19:50ראשון

07:20 - 19:50שני

07:20 - 19:50שלישי

07:20 - 19:50רביעי

07:20 - 19:50חמישי

07:40 - 13:10שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 137
כיוון: נשר ← קריית מוצקין

תחנות: 49
משך הנסיעה: 64 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/פיק''א, פיק''א/אורן,
פיק''א/הראל, רופין/ככר אליזבט, גרנד קניון/שמחה גולן, גרנד

קניון, דרך יגאל ידין/משה דיין, יגאל ידין/נחום ארמן,
האצטדיון/הדגן, האצטדיון/בהרב, האיצטדיון/שנקר, שדרות

דגניה/שדרות ורבורג, דגניה/בוסל, זלמן ארן/אברבנאל,
דואר/זלמן ארן, זלמן ארן/הותיקים, שדרות ורבורג/הים התיכון,

שדרות ורבורג/שטרן, משה שרת/מרכז ניצן, בן צבי/נמיר,
צה"ל/שפרינצק, יוספטל/צה''ל, יוספטל/ליהמן, יוספטל/וייצמן,

וייצמן/המעפילים, וייצמן/סוקולוב, וייצמן/שבטי ישראל,
ההסתדרות/שדרות הפלמ''ח, שדרות הפלמ''ח/שדרות

ירושלים, שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח, תבור/הגליל,
גלעד/תבור, ירושלים/גלעד, סביוני ים, אילנות, רפא''ל, מרכזית

הקריות

לקו 137 (נשר ← קריית מוצקין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נשר ← קריית מוצקין: 07:20 - 19:50 (2) קריית מוצקין ← נשר: 06:05 - 18:35

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 137 וכדי לדעת מתי יגיע קו 137

צפייה באתרנשר ← קריית מוצקין 137

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/פיק''א
פיק"א

פיק''א/אורן
פיק"א

פיק''א/הראל

רופין/ככר אליזבט

גרנד קניון/שמחה גולן
Simha Golan

גרנד קניון

מפה ולוחות זמנים של קו 137

https://moovitapp.com/israel-1/lines/137/667849/2779939/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
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%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F-Israel-1-1-667849-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


Simha Golan

דרך יגאל ידין/משה דיין

יגאל ידין/נחום ארמן
Yehuda Itin

האצטדיון/הדגן

האצטדיון/בהרב

האיצטדיון/שנקר

שדרות דגניה/שדרות ורבורג
Sderot Dgania

דגניה/בוסל
Sderot Dgania

זלמן ארן/אברבנאל
Zalman Aran

דואר/זלמן ארן
56 זלמן ארן

זלמן ארן/הותיקים

שדרות ורבורג/הים התיכון

שדרות ורבורג/שטרן

משה שרת/מרכז ניצן
Moshe Sharet Avenue

בן צבי/נמיר
Yitshak Ben Tsevi

צה"ל/שפרינצק

יוספטל/צה''ל

יוספטל/ליהמן

יוספטל/וייצמן

וייצמן/המעפילים

וייצמן/סוקולוב
Sokolov

וייצמן/שבטי ישראל
Weizmann Avenue

ההסתדרות/שדרות הפלמ''ח

שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים
שדרות פלמ"ח

שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח

תבור/הגליל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/137/667849/2779939/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


גלעד/תבור
Gilad

ירושלים/גלעד
Metronit

סביוני ים

אילנות

רפא''ל

מרכזית הקריות



כיוון: קריית מוצקין ← נשר

49 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 137
לוח זמנים של קו קריית מוצקין ← נשר

06:05 - 18:35ראשון

06:05 - 18:35שני

06:05 - 18:35שלישי

06:05 - 18:35רביעי

06:05 - 18:35חמישי

06:32 - 12:32שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 137
כיוון: קריית מוצקין ← נשר

תחנות: 49
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכזית קריות איסוף, רפא''ל,
אילנות, סביוני ים, ירושלים/גלעד, ירושלים/פלמח א', שדרות

הפלמ''ח/שדרות ירושלים, ההסתדרות/וייצמן,
וייצמן/השופטים, וייצמן/גורדון, יוספטל/וייצמן, יוספטל/ליהמן,

צה''ל/יוספטל, בן צבי/צהל, משה שרת/מרכז ניצן,
ירושלים/משה שרת, שדרות ירושלים/שדרות ז'בוטינסקי,

ירושלים/הים התיכון, זלמן ארן/משמר העמק, דואר/זלמן ארן,
זלמן ארן/דגניה, דגניה/זלמן ארן, דגניה/ורבורג,

האיצטדיון/דגניה, האיצטדיון/שנקר, האיצטדיון /החיטה, יגאל
ידין/חלוצי התעשיה, יגאל ידין/יהודה איתין, דרך יגאל

ידין/משה דיין, גרנד קניון/שמחה גולן, גרנד קניון, גרנד
קניון/רופין, היכל הספורט/פיק''א, פיק''א/הראל, 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

מרכזית קריות איסוף

רפא''ל

אילנות

סביוני ים

ירושלים/גלעד
Yerushalayim Avenue

ירושלים/פלמח א'

שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים
שדרות פלמ"ח

ההסתדרות/וייצמן

וייצמן/השופטים
Weizmann Avenue

וייצמן/גורדון
A.D. Gordon

יוספטל/וייצמן

יוספטל/ליהמן

צה''ל/יוספטל

בן צבי/צהל
7 שדרות צה"ל

משה שרת/מרכז ניצן
Moshe Sharet Avenue

ירושלים/משה שרת

שדרות ירושלים/שדרות ז'בוטינסקי
Yerushalayim Avenue

ירושלים/הים התיכון
Yerushalayim Avenue

זלמן ארן/משמר העמק
15 שדרות מח"ל

דואר/זלמן ארן

זלמן ארן/דגניה
Sderot Dgania

דגניה/זלמן ארן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/137/667849/2779940/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


דגניה/ורבורג
Sderot Dgania

האיצטדיון/דגניה
HaItstadion

האיצטדיון/שנקר

האיצטדיון /החיטה
HaItstadion

יגאל ידין/חלוצי התעשיה

יגאל ידין/יהודה איתין
Yigael Yadin

דרך יגאל ידין/משה דיין

גרנד קניון/שמחה גולן
Simha Golan

גרנד קניון
Simha Golan

גרנד קניון/רופין

היכל הספורט/פיק''א

פיק''א/הראל

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
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/137/667849/2779940/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


אוניברסיטה/רב תכליתי



לוחות זמנים ומפה של קו 137 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/137/667849/2779939/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
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