
כיוון: חיפה ← נצרת עילית

79 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 332
לוח זמנים של קו חיפה ← נצרת עילית

06:15 - 22:45ראשון

06:15 - 22:45שני

06:15 - 22:45שלישי

06:15 - 22:45רביעי

06:15 - 22:45חמישי

06:15 - 19:00שישי

08:00 - 22:30שבת

מידע על קו 332
כיוון: חיפה ← נצרת עילית

תחנות: 79
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. רכבת חיפה מרכז,
המגינים/ככר ההגנה, קרית הממשלה/פל ים, פלים/קיבוץ
גלויות, ואדי סאליב, מטה המשטרה, בר יהודה/גשר פז, בר

יהודה/גשר גדוד 21, ההסתדרות/צומת הקריות, ת. מרכזית
המפרץ/רציפים בינעירוני, צ'ק פוסט, מרכז מסחרי/בר יהודה,
בר יהודה/הפלדה, דרך בר יהודה/הביטחון, בר יהודה/ישורון,

דרך השלום/פרץ, דרך השלום/ברק, בר יהודה/דרך משה,
נשר אצטדיון, מרכז ספורט, מחלף יגור, יגור/כפר חסידים,

מחלף העמקים/ג'למה, שער העמקים, צומת קרית טבעון,
צומת קריית עמל, צומת השומרים, צומת אלונים, צומת ישי,

צומת רמת ישי מערב, מרכז רמת ישי, צומת בית שערים/נווה
יער, מסעף מנשיה זבדה, צומת נהלל, צומת תמרת, צומת

מגדל העמק, בית עלמין, סיני/שד. הבנים, מסוף מגדל העמק,
כיכר העיר, מנזר המלאך גבריאל, שד. הבנים/חבצלת, שכונת
נוף העמק, יפיע א'/כניסה, יפיע ב'/בנק, יפיע ג'/קופת חולים,
יפיע ד'/יציאה, דרך חיפה, דרך חיפה/5124, צ.הפיקוד, צומת
נצרת דרום, משרד הבריאות, עוקף נצרת, ביטוח לאומי, מרכז

ביג, שוק עירוני/דרך הציונות, קניון לב העיר/דרך החטיבות,
השושנים/ציפורן, בית ספר קשת/סביון, חרוד/דרך אריאל שרון,
מרכז דדו/יזרעאל, הגפן/החיטה, החיטה/שדרות מעלה יצחק,

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק, בית העירייה/גלבוע,
גלבוע/רימון, מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע, מרכז

קליטה/כרמל, כרמל, חרמון/כרמל, קופת חולים/חרמון,

לקו 332 (חיפה ← נצרת עילית) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נצרת עילית: 06:15 - 22:45 (2) נצרת עילית ← חיפה: 04:40 - 21:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 332 וכדי לדעת מתי יגיע קו 332

צפייה באתרחיפה ← נצרת עילית 332

ת. רכבת חיפה מרכז
67 העצמאות

המגינים/ככר ההגנה

קרית הממשלה/פל ים
Sderot PalYam

פלים/קיבוץ גלויות

ואדי סאליב
Sderot PalYam

מטה המשטרה
11 בר יהודה

בר יהודה/גשר פז

בר יהודה/גשר גדוד 21
Bar Yehuda

ההסתדרות/צומת הקריות

ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

צ'ק פוסט
300 בר יהודה

מרכז מסחרי/בר יהודה

בר יהודה/הפלדה

דרך בר יהודה/הביטחון

בר יהודה/ישורון

דרך השלום/פרץ

דרך השלום/ברק

מפה ולוחות זמנים של קו 332

https://moovitapp.com/israel-1/lines/332/63066/334892/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%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
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עצמון/מירון, מרכז רסקו, תבור/רקפת, תבור/קישון, אורט יגאל
אלון/מעלה יצחק, בית עלמין ישן/מעלה יצחק, אזור תעשיה,

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

בר יהודה/דרך משה
Moshe

נשר אצטדיון
HaKalaniyot

מרכז ספורט

מחלף יגור

יגור/כפר חסידים

מחלף העמקים/ג'למה

שער העמקים

צומת קרית טבעון

צומת קריית עמל
HaAmakim

צומת השומרים

צומת אלונים

צומת ישי

צומת רמת ישי מערב

מרכז רמת ישי
HaAmakim

צומת בית שערים/נווה יער

מסעף מנשיה זבדה

צומת נהלל

צומת תמרת

צומת מגדל העמק

בית עלמין

סיני/שד. הבנים

מסוף מגדל העמק
כיכר הרימון

כיכר העיר

מנזר המלאך גבריאל
Hashoter square

שד. הבנים/חבצלת
HaBanim Avenue

שכונת נוף העמק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/332/63066/334892/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%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


יפיע א'/כניסה

יפיע ב'/בנק

יפיע ג'/קופת חולים

יפיע ד'/יציאה

דרך חיפה
Haifa

דרך חיפה/5124

צ.הפיקוד

צומת נצרת דרום

משרד הבריאות

עוקף נצרת

ביטוח לאומי

מרכז ביג

שוק עירוני/דרך הציונות

קניון לב העיר/דרך החטיבות

השושנים/ציפורן

בית ספר קשת/סביון

חרוד/דרך אריאל שרון

מרכז דדו/יזרעאל
Yizrael

הגפן/החיטה

החיטה/שדרות מעלה יצחק
HaHita

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

גלבוע/רימון
Gilboa

מרכז מסחרי מול הרים/גלבוע

מרכז קליטה/כרמל

כרמל
Carmel

חרמון/כרמל



קופת חולים/חרמון

עצמון/מירון

מרכז רסקו

תבור/רקפת

תבור/קישון

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אזור תעשיה
HaMaayan

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak



כיוון: נצרת עילית ← חיפה

75 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 332
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← חיפה

04:40 - 21:00ראשון

04:40 - 21:00שני

04:40 - 21:00שלישי

04:40 - 21:00רביעי

04:40 - 21:00חמישי

04:40 - 16:45שישי

06:30 - 21:00שבת

מידע על קו 332
כיוון: נצרת עילית ← חיפה

תחנות: 75
משך הנסיעה: 71 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק,
בית עלמין חדש/שער ד', בית עלמין ישן/מעלה יצחק, אורט

יגאל אלון/מעלה יצחק, תבור/נוף תבור, בית ספר עצמון/תבור,
עצמון/ארבל, עצמון/שומרון, קופת חולים/חרמון, מלון

פלאזה/כרמל, כרמל, כרמל/גלבוע, גלבוע/רימון, גלבוע/מעלה
עלית, בית העירייה/גלבוע, מרכז תרבות/מעלה יצחק,

החיטה/שדרות מעלה יצחק, הגפן/החיטה, חרוד/החצב,
חרוד/דרך אריאל שרון, דרך אריאל שרון/מעלה יצחק, קניון לב

העיר/דרך החטיבות, דרך הציונות/החטיבות, הציונות/דרך
העמק, צומת המחצבות, ביטוח לאומי/כביש 75, הר

הקפיצה/כביש 75, כביש נצרת חיפה, צ.הפיקוד, דרך
חיפה/5104, דרך חיפה, יפיע א'/כניסה, יפיע ב'/בית עלמין,

יפיע ג, יפיע ד'/יציאה, שדרות הבנים/נוף העמק,
משטרה/שדרות הבנים, שדרות הבנים/דרך העמק, שדרות

הבנים/תדהר, שדרות הבנים, בית העלמין, צומת מגדל העמק
75/7555, צומת תמרת, צומת נהלל, מסעף מנשית זבדה,

צומת בית שערים/נווה יער, רמת ישי, צומת רמת ישי מערב,
צומת ישי, צומת אלונים, צומת השומרים, צומת קרית עמל,
צומת קרית טבעון, שער העמקים, מחלף העמקים/ג'למה,

יגור/כפר חסידים, מחלף יגור, מרכז ספורט נשר, נשר אצטדיון,
דרך משה/השלום, דרך השלום/מרכז תל חנן, דרך בר
יהודה/היצירה, בר יהודה/ישורון, בר יהודה/המסגר, בר

יהודה/הפלדה, בר יהודה/השיש, צ'ק פוסט,
ההסתדרות/צומת הקריות, ת. מרכזית המפרץ, בר יהודה/גשר

גדוד 21, גשר פז, מטה משטרת חוף/צייזל, חטיבת
גולני/מחלף חירם, העצמאות/הנמל, ת. רכבת חיפה מרכז

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

עצמון/ארבל

עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

מלון פלאזה/כרמל

כרמל
Carmel

כרמל/גלבוע

גלבוע/רימון

גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

החיטה/שדרות מעלה יצחק

הגפן/החיטה

חרוד/החצב

חרוד/דרך אריאל שרון

דרך אריאל שרון/מעלה יצחק

קניון לב העיר/דרך החטיבות

דרך הציונות/החטיבות

הציונות/דרך העמק

צומת המחצבות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/332/63066/92925/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%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


ביטוח לאומי/כביש 75

הר הקפיצה/כביש 75

כביש נצרת חיפה

צ.הפיקוד

דרך חיפה/5104

דרך חיפה

יפיע א'/כניסה

יפיע ב'/בית עלמין
Haifa

יפיע ג

יפיע ד'/יציאה

שדרות הבנים/נוף העמק
HaBanim Avenue

משטרה/שדרות הבנים

שדרות הבנים/דרך העמק

שדרות הבנים/תדהר

שדרות הבנים

בית העלמין

צומת מגדל העמק 75/7555

צומת תמרת

צומת נהלל

מסעף מנשית זבדה

צומת בית שערים/נווה יער

רמת ישי
HaAmakim

צומת רמת ישי מערב

צומת ישי

צומת אלונים

צומת השומרים

צומת קרית עמל
HaAmakim

https://moovitapp.com/israel-1/lines/332/63066/92925/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%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA


צומת קרית טבעון

שער העמקים

מחלף העמקים/ג'למה

יגור/כפר חסידים

מחלף יגור

מרכז ספורט נשר

נשר אצטדיון
HaKalaniyot

דרך משה/השלום

דרך השלום/מרכז תל חנן

דרך בר יהודה/היצירה

בר יהודה/ישורון

בר יהודה/המסגר

בר יהודה/הפלדה

בר יהודה/השיש
Hashaish

צ'ק פוסט
300 בר יהודה

ההסתדרות/צומת הקריות

ת. מרכזית המפרץ

בר יהודה/גשר גדוד 21
Bar Yehuda

גשר פז

מטה משטרת חוף/צייזל

חטיבת גולני/מחלף חירם

העצמאות/הנמל

ת. רכבת חיפה מרכז
67 העצמאות



לוחות זמנים ומפה של קו 332 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
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