
כיוון: בני ברק ← חיפה

26 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 970
לוח זמנים של קו בני ברק ← חיפה

00:45 - 23:40ראשון

00:15 - 23:40שני

00:15 - 23:40שלישי

00:15 - 23:40רביעי

00:15 - 23:40חמישי

00:15 - 14:30שישי

21:45 - 22:55שבת

מידע על קו 970
כיוון: בני ברק ← חיפה

תחנות: 26
משך הנסיעה: 104 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 970 (בני ברק ← חיפה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בני ברק ← חיפה: 00:15 - 23:40(2) חיפה ← בני ברק: 08:30 - 22:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 970 וכדי לדעת מתי יגיע קו 970

מפה ולוחות זמנים של קו 970

צפייה באתרבני ברק ← חיפה 970

חזון אי''ש/האדמור מנדבורנא

עזרא/דמשק אליעזר

נחמיה/עזרא

חזון אי''ש/נחמיה

חזון אי''ש/האדמו''ר מגור

חזון אי''ש/רבנו תם

רבי עקיבא/גן ורשה

רבי עקיבא/הרב קוק

מכון מור/דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מחלף נתניה

טרומפלדור/כיכר דוד

חניתה/טרומפלדור

רופין/קניאל

בצלאל/חתם סופר

בצלאל/השילוח

רמת ויז'ניץ/ברכת משה

ברכת משה

בית''ר/חרמון

הרצל/סוקולוב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/970/130543/262805/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-130543&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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כיוון: חיפה ← בני ברק

25 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 970
לוח זמנים של קו חיפה ← בני ברק

00:30 - 22:30ראשון

08:30 - 22:30שני

08:30 - 22:30שלישי

08:30 - 22:30רביעי

08:30 - 22:30חמישי

08:45 - 14:20שישי

21:45 - 22:50שבת

מידע על קו 970
כיוון: חיפה ← בני ברק

תחנות: 25
משך הנסיעה: 109 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ארלוזורוב/מיכאל

קופת חולים/גאולה

גאולה/רבי עקיבא

ערד/סובה

תחנה תפעולית/נחל גיבורים

רופין/קניאל

בצלאל/חתם סופר

בצלאל/השילוח

רמת ויז'ניץ/ברכת משה

ברכת משה

בית''ר/חרמון

הרצל/סוקולוב

ארלוזורוב/מיכאל

קופת חולים/גאולה

גאולה/רבי עקיבא

רופין/קניאל

טרומפלדור/כיכר דוד

חניתה/טרומפלדור

מחלף נתניה

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

סוקולוב/דרך ז'בוטינסקי
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לוחות זמנים ומפה של קו 970 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

סוקולוב/הרב קוטלר

רבי עקיבא/רש''י

חזון אי''ש/רבי עקיבא

חזון אי''ש/נחמיה

נחמיה/עזרא

דבורה הנביאה/עזרא

חזון אי''ש/האדמור מנדבורנא

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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