
כיוון: נצרת ← צפת

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 440
לוח זמנים של קו נצרת ← צפת

06:05 - 18:30ראשון

06:05 - 18:30שני

06:05 - 18:30שלישי

06:05 - 18:30רביעי

06:05 - 18:30חמישי

06:05 - 12:00שישי

20:45שבת

מידע על קו 440
כיוון: נצרת ← צפת

תחנות: 59
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 440 (נצרת ← צפת) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת ← צפת: 06:05 - 18:30(2) צפת ← נצרת: 08:15 - 20:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 440 וכדי לדעת מתי יגיע קו 440

מפה ולוחות זמנים של קו 440

צפייה באתרנצרת ← צפת 440

מרכז מסחרי ביג

מרכז ביג

שוק עירוני/דרך הציונות

הקניון/דרך הציונות

קרית הממשלה/שדרות מעלה יצחק

בית העירייה/גלבוע

גלבוע/רימון

מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע

תבור/הפסגות

תבור/הצבר

תבור

תבור/גולן

תבור/רקפת

תבור/קישון

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

מעלה יצחק/עין מאהל

צומת עין מאהל

מעלה יצחק/האדמו''ר מבעלזא

דליה/קורנית

https://moovitapp.com/israel-1/lines/440/500433/1860866/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-5-500433&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA
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%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA-Israel-1-5-500433-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA


בי''ס יודפת/דליה

דליה/הגומא

דליה/כליל החורש

נוף הגליל/יציאה

צומת משהד

צומת שכונת בנה ביתך

כפר כנא א'/כניסה

מעל המעיין

כפר כנא ג'/מעיין

כנסיה

כניסת רחוב הכנסיות

קאנא אלג'ליל

כפר כנא ז'/בי''ס חט''ב א

צומת בית רימון

מחלף טורען

צומת מחנה שמשון

מחלף גולני/לכיוון צפון

מחנה נטפים

צומת נטופה

מחלף עילבון/לצפון

מסעף רביד

מחלף נחל צלמון/לצפון

מסעף קיבוץ קדרים לצפון

צומת שש/חלפתא

צומת חנניה צומת שבע

מסעף עין אל אסד

מסעף פרוד

מסעף אמירים

מושב מירון

דוד אלעזר/לח''י

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם

מסעף בית חולים רבקה זיו

מסעף בית חולים זיו

https://moovitapp.com/israel-1/lines/440/500433/1860866/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-5-500433&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA


כיוון: צפת ← נצרת

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 440
לוח זמנים של קו צפת ← נצרת

08:15 - 20:30ראשון

08:15 - 20:30שני

08:15 - 20:30שלישי

08:15 - 20:30רביעי

08:15 - 20:30חמישי

13:30 - 14:30שישי

22:45שבת

מידע על קו 440
כיוון: צפת ← נצרת

תחנות: 57
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

חיים וייצמן/הרצל

החלוץ/הנרייטה סולד

שוק/ז'בוטינסקי

ת. מרכזית צפת

ת. מרכזית צפת

הפלמ''ח

הפלמ''ח/רביצקי

מרכז רסקו/חיים וייצמן

דוד אלעזר/יפה נוף

מסעף בית חולים רבקה זיו

מסעף בית חולים זיו

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם

דוד אלעזר/לח''י

מושב מירון

מסעף אמירים

מסעף פרוד

מסעף עין אל אסד

צומת שבע

צומת חלפתא

מסעף קיבוץ קדרים לדרום

מחלף נחל צלמון/לדרום

מסעף רביד

מחלף עילבון/לדרום

צומת נטופה

מחנה נטפים

מחלף גולני/מקדונלדס למערב

צומת מחנה שמשון

מחלף טורען

צומת בית רימון
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כפר כנא ב'/בי''ס חט''ב א

כפר כנא 754

בנק לאומי

כפר כנא ה'/קופ''ח

כפר כנא ו'/מעיין

מעל המעיין

כפר כנא ח'/יציאה

שכונת בנה ביתך

צומת משהד

נוף הגליל/הר יונה

דליה/כליל החורש

דליה/הגומא

בי''ס יודפת/דליה

דליה/יקינטון

מעלה יצחק/האדמו''ר מבעלזא

מעלה יצחק/עין מאהל

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

אזוה''ת/מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

תבור/הצבר

הפסגות/תבור

גלבוע/רימון

גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע

קרית הממשלה/דרך הציונות

דרך הציונות/החטיבות

הציונות/דרך העמק

מרכז מסחרי



לוחות זמנים ומפה של קו 440 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

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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