
כיוון: חיפה ← קריית מוצקין

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו חיפה ← קריית מוצקין

24 שעותראשון

24 שעותשני

24 שעותשלישי

24 שעותרביעי

24 שעותחמישי

24 שעותשישי

24 שעותשבת

מידע על קו 1
כיוון: חיפה ← קריית מוצקין

תחנות: 42
משך הנסיעה: 52 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים
עירוני, סחרוב, מת''מ, כפר סמיר, נווה דוד, האצ''ל, שפרינצק,

עין הים, התורן, אלנבי, ההגנה/יואב, קריית אליעזר, דולפין,
לין, המגינים, המושבה הגרמנית, בן גוריון, ת. רכבת חיפה

מרכז, כרמלית, קרית הממשלה, ואדי סאליב, הטחנות
הגדולות, מטה המשטרה, בר יהודה, גשר פז, ת. מרכזית

המפרץ/מטרונית לקריות, קניון לב המפרץ/ההסתדרות, בתי
הזיקוק, חוצות המפרץ, שנקר, צומת קרית אתא/מחלף מוטה

גור, אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות, קריית חיים, גושן,
אפריים-מטרונית לכיוון צפון, העשור, קריון, זבולון צפון, עין

אפק, צור שלום, נווה גנים, מרכזית הקריות

לקו 1 (חיפה ← קריית מוצקין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← קריית מוצקין: 24 שעות (2) קריית מוצקין ← חיפה: 24 שעות

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 1 וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

צפייה באתרחיפה ← קריית מוצקין 1

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני
אוטובוסים בלבד

סחרוב

מת''מ
Old Coastal highway

כפר סמיר

נווה דוד

האצ''ל
HaHagana

שפרינצק

עין הים

התורן

אלנבי

ההגנה/יואב

קריית אליעזר

דולפין
Sderot James De Rotschild

לין
Sderot HaMeginim

המגינים
Sderot HaMeginim

המושבה הגרמנית
95 שדרות המגינים

מפה ולוחות זמנים של קו 1

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/668580/2781237/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%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%97%D7%99%D7%A4%D7%94%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-1-10028-668580-0?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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


בן גוריון

ת. רכבת חיפה מרכז
HaAtzmaut

כרמלית

קרית הממשלה

ואדי סאליב
Sderot PalYam

הטחנות הגדולות

מטה המשטרה
11 בר יהודה

בר יהודה

גשר פז

ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לקריות

קניון לב המפרץ/ההסתדרות
72-74 שדרות ההסתדרות

בתי הזיקוק

חוצות המפרץ

שנקר
Arieh Shenkar

צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור
HaHistadrut Avenue

אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות

קריית חיים

גושן

אפריים-מטרונית לכיוון צפון
Ussishkin

העשור
David Ben Gurion Avenue

קריון
Rabin Avenue

זבולון צפון

עין אפק
Tsahal

צור שלום
Akko - Haifa

נווה גנים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/668580/2781237/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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


מרכזית הקריות



כיוון: קריית מוצקין ← חיפה

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו קריית מוצקין ← חיפה

24 שעותראשון

24 שעותשני

24 שעותשלישי

24 שעותרביעי

24 שעותחמישי

24 שעותשישי

24 שעותשבת

מידע על קו 1
כיוון: קריית מוצקין ← חיפה

תחנות: 41
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכזית הקריות, נווה גנים, צור
שלום, עין אפק, זבולון דרום, קריון, העשור, אפריים-מטרונית

לכיוון דרום, גושן, קריית חיים, בן צבי/ההסתדרות, צומת קרית
אתא/מחלף מוטה גור, ההסתדרות/שנקר, חוצות המפרץ, בתי
הזיקוק, קניון לב המפרץ, ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לחיפה,

גשר פז, צייזל, מטה המשטרה, הטחנות הגדולות, קרית
הממשלה/הפלי''ם, כרמלית, ת. רכבת חיפה מרכז, בן גוריון,

המושבה הגרמנית, המגינים, לין, דולפין, קריית אליעזר,
ההגנה/יואב, אלנבי, התורן, עין הים, שפרינצק, האצ''ל, נווה
דוד, כפר סמיר, מת''מ, סחרוב, ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה

מרכזית הקריות

נווה גנים
Yerushalayim Avenue

צור שלום
Akko - Haifa

עין אפק

זבולון דרום

קריון

העשור
David Ben Gurion Avenue

אפריים-מטרונית לכיוון דרום
Ussishkin

גושן

קריית חיים

בן צבי/ההסתדרות

צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור

ההסתדרות/שנקר
Arieh Shenkar

חוצות המפרץ

בתי הזיקוק

קניון לב המפרץ

ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לחיפה

גשר פז

צייזל

מטה המשטרה

הטחנות הגדולות

קרית הממשלה/הפלי''ם

כרמלית
Nahum Dobrin

https://moovitapp.com/israel-1/lines/1/668580/2781238/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%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/israel-1/lines/1/668580/2781238/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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


ת. רכבת חיפה מרכז

בן גוריון

המושבה הגרמנית
95 שדרות המגינים

המגינים
Sderot HaMeginim

לין
Sderot James De Rotschild

דולפין
Sderot James De Rotschild

קריית אליעזר

ההגנה/יואב

אלנבי

התורן

עין הים

שפרינצק
Tsarfat

האצ''ל

נווה דוד

כפר סמיר

מת''מ

סחרוב

ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 1 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/1/668580/2781237/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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://prod-seo-resources-gen.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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F&lang=he

