
כיוון: טבריה ← יבנאל

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו טבריה ← יבנאל

00:05 - 18:40ראשון

06:20 - 18:40שני

06:20 - 18:40שלישי

06:20 - 18:40רביעי

06:20 - 18:40חמישי

06:20 - 11:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 37
כיוון: טבריה ← יבנאל

תחנות: 59
משך הנסיעה: 47 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית טבריה/רציפים,
הגליל/גן העיר, הגליל/פנורמה, הבנים/הקישון,

אלחדיף/הופיין, אלחדיף/טבור הארץ, נייברג/אוהל יעקב,
נייברג/ביאליק, שמעון דהאן, שדרות מנחם בגין/וינגייט,

אצטדיון עירוני, בר כוכבא/דוד המלך, בר כוכבא/השופטים, בר
כוכבא/עמל, מעלה קק''ל/תמר, מעלה קק''ל/הלוטם,

שקד/מעלה קק''ל, שקד/רותם, שקד/רותם, שקד/דובדבן,
הנביאים/שד. ספיר, הנביאים/אלנטאון, שד.

אלנטאון/הנביאים, שד. אלנטאון/ בי''ס איילים, שד.
אלנטאון/רקפת, גן אלנטאון, ירושלים/אלנטאון, בי''ס

איילים/ירושלים, ירושלים ג', ירושלים/אהבת ציון, אהבת ציון
/ירושלים, אהבת ציון/539, אהבת ציון /השלום, קופת

חולים/האבות, האבות/נחמיה, בן צבי /אבו חצירא, בן צבי
/סיני, בן צבי /חיים טמסות, הנשיא וייצמן/דוד אלעזר, ויצמן

הנשיא/מקווה, וייצמן/האבות, ויצמן הנשיא/מפתן,
ויצמן/המשור, הנשיא וייצמן/המברג, מסעף אזור תעשיה,

מסעף הזורעים, בית עלמין הזורעים, בית חולים פוריה, נווה
עובד א', בית העם, מרפאה, מסעף נווה עובד ד', צומת פוריה

עילית, דרך השקד/השדרה, דרך השקד/הזית, דרך
השקד/השיזף, הרימון/דרך השקד, כפר עבודה 1, צומת

אלומות

לקו 37 (טבריה ← יבנאל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) טבריה ← יבנאל: 06:20 - 18:40 (2) יבנאל ← טבריה: 10:05 - 21:15

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

צפייה באתרטבריה ← יבנאל 37

ת. מרכזית טבריה/רציפים

הגליל/גן העיר

הגליל/פנורמה
HaGalil

הבנים/הקישון

אלחדיף/הופיין
ElHadif

אלחדיף/טבור הארץ
ElHadif

נייברג/אוהל יעקב
Ohel Yaakov

נייברג/ביאליק

שמעון דהאן
Shimon Dahan

שדרות מנחם בגין/וינגייט
Menachem Begin

אצטדיון עירוני

בר כוכבא/דוד המלך

בר כוכבא/השופטים

בר כוכבא/עמל

מעלה קק''ל/תמר

מעלה קק''ל/הלוטם

שקד/מעלה קק''ל

מפה ולוחות זמנים של קו 37
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שקד/רותם

שקד/רותם
Hazav

שקד/דובדבן

הנביאים/שד. ספיר

הנביאים/אלנטאון

שד. אלנטאון/הנביאים

שד. אלנטאון/ בי''ס איילים

שד. אלנטאון/רקפת

גן אלנטאון

ירושלים/אלנטאון

בי''ס איילים/ירושלים

ירושלים ג'

ירושלים/אהבת ציון

אהבת ציון /ירושלים
Shluhot Ahavat Tsiyon

אהבת ציון/539
Ahavat Tsiyon

אהבת ציון /השלום

קופת חולים/האבות

האבות/נחמיה

בן צבי /אבו חצירא

בן צבי /סיני
Yitshak Ben Zvi

בן צבי /חיים טמסות

הנשיא וייצמן/דוד אלעזר

ויצמן הנשיא/מקווה

וייצמן/האבות

ויצמן הנשיא/מפתן

ויצמן/המשור

הנשיא וייצמן/המברג
HaNassi Weizmann
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מסעף אזור תעשיה

מסעף הזורעים

בית עלמין הזורעים

בית חולים פוריה

נווה עובד א'

בית העם
HaMeyasdim

מרפאה

מסעף נווה עובד ד'

צומת פוריה עילית

דרך השקד/השדרה

דרך השקד/הזית

דרך השקד/השיזף

הרימון/דרך השקד

כפר עבודה 1

צומת אלומות



כיוון: יבנאל ← טבריה

58 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו יבנאל ← טבריה

10:05 - 21:15ראשון

10:05 - 21:15שני

10:05 - 21:15שלישי

10:05 - 21:15רביעי

10:05 - 21:15חמישי

10:05 - 12:20שישי

21:00שבת

מידע על קו 37
כיוון: יבנאל ← טבריה

תחנות: 58
משך הנסיעה: 44 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: צומת אלומות, מסעף נווה עובד,
הרימון/דרך הים, דרך השקד/השיזף, דרך השקד/הזית, צומת

פוריה עילית ד', נווה עובד ב', בית העם, נווה עובד א', בית
חולים פוריה, בית עלמין הזורעים, מסעף הזורעים, הנשיא
וייצמן/המברג, הנשיא וייצמן/החרושת, ויצמן הנשיא/מפתן,

האבות/הנשיא וייצמן, וייצמן/דוד אלעזר, הנשיא וייצמן/יצחק בן
צבי, יצחק בן צבי/אור חיים, בן צבי/אלפסי, יצחק בן

צבי/הרצוג, האבות/הנשיא וייצמן, האבות/הנשיא וייצמן,
האבות/נחמיה, האבות/ברץ, אהבת ציון /השלום, אהבת

ציון/539, עירוני ה'/אהבת ציון, ירושלים/אהבת ציון, בי''ס
איילים/ירושלים, ירושלים א', ירושלים/שד. אלנטאון,

אלנטאון/יפה נוף, רקפת/שד. אלנטאון, הנביאים/שד.
אלנטאון, הנביאים/שדרות ספיר, שקד/תמר, שקד/כליל

החורש, שקד/רותם, מעלה קק''ל/שקד, מעלה קק''ל/הרותם,
מעלה קק''ל/הדקל, בר כוכבא/שטרית, בר כוכבא/השופטים,
אצטדיון עירוני/בר כוכבא, שדרות מנחם בגין/וינגייט, שדרות

מנחם בגין, משטרה/שמעון דהאן, שמעון דהאן/השומר,
נייברג/ביאליק, אוהל יעקב/א.ז. ורנר, אלחדיף/קונטיננטל,

משרד הפנים, אלחדיף/אילת, הגליל/גן העיר, הגליל/פנורמה,
הבנים/הקישון, ת. מרכזית טבריה/הורדה

צומת אלומות

מסעף נווה עובד

הרימון/דרך הים

דרך השקד/השיזף

דרך השקד/הזית
HaShaked

צומת פוריה עילית ד'

נווה עובד ב'

בית העם

נווה עובד א'

בית חולים פוריה

בית עלמין הזורעים

מסעף הזורעים

הנשיא וייצמן/המברג
HaNassi Weizmann

הנשיא וייצמן/החרושת

ויצמן הנשיא/מפתן
HaNassi Weizmann

האבות/הנשיא וייצמן

וייצמן/דוד אלעזר
HaNassi Weizmann

הנשיא וייצמן/יצחק בן צבי

יצחק בן צבי/אור חיים

בן צבי/אלפסי
Yitshak Ben Zvi

יצחק בן צבי/הרצוג

האבות/הנשיא וייצמן

האבות/הנשיא וייצמן

האבות/נחמיה
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HaAvot

האבות/ברץ

אהבת ציון /השלום

אהבת ציון/539
Ahavat Tsiyon

עירוני ה'/אהבת ציון
Shluhot Ahavat Tsiyon

ירושלים/אהבת ציון

בי''ס איילים/ירושלים

ירושלים א'
Yerushalaim

ירושלים/שד. אלנטאון

אלנטאון/יפה נוף

רקפת/שד. אלנטאון

הנביאים/שד. אלנטאון

הנביאים/שדרות ספיר

שקד/תמר

שקד/כליל החורש

שקד/רותם

מעלה קק''ל/שקד
Shezaf

מעלה קק''ל/הרותם
Maale Kakal

מעלה קק''ל/הדקל

בר כוכבא/שטרית

בר כוכבא/השופטים

אצטדיון עירוני/בר כוכבא

שדרות מנחם בגין/וינגייט

שדרות מנחם בגין
Menachem Begin

משטרה/שמעון דהאן

שמעון דהאן/השומר
Shimon Dahan

נייברג/ביאליק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/351446/1127995/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C


אוהל יעקב/א.ז. ורנר
Ohel Yaakov

אלחדיף/קונטיננטל
ElHadif

משרד הפנים
ElHadif

אלחדיף/אילת

הגליל/גן העיר

הגליל/פנורמה
HaGalil

הבנים/הקישון

ת. מרכזית טבריה/הורדה



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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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