
כיוון: חיפה ← נשר

67 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 24
לוח זמנים של קו חיפה ← נשר

05:25 - 19:45ראשון

05:25 - 19:45שני

05:25 - 19:45שלישי

05:25 - 19:45רביעי

05:25 - 19:45חמישי

05:35 - 15:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 24
כיוון: חיפה ← נשר

תחנות: 67
משך הנסיעה: 75 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים
עירוני, סחרוב, מת''מ, בית עלמין נוצרי/ההגנה, כפר סמיר,

נווה דוד, האצ''ל, ההגנה/שער העליה, שפרינצק, עין הים,
התורן, אלנבי, המוזיאון הימי/דרך אלנבי, העליה

השניה/אלישע, העליה השניה/הקלעים, העליה
השניה/נהלל, בית ספר עליה/העליה השניה, בי''ח רמב''ם,

בי''ח רמב''ם, צומת דולפין/שדרות רוטשילד, מרכז רפואי
לין/שדרות רוטשילד, המגינים/לוחמי הגטאות, המגינים/בן

גוריון, המגינים/עין דור, המגינים/הבנקים, המגינים/ככר
ההגנה, קרית הממשלה/פל ים, פלים/קיבוץ גלויות, שיבת

ציון/מעלה השחרור, דאר/מעלה השחרור, שמריהו לוין/אבן
סינא, העירייה, הרצל/הלל יפה, הרצל/חיים וייצמן,

ארלוזורוב/נורדאו, קופת חולים/גאולה, גאולה/רבי עקיבא,
רופין/קניאל, גרנד קניון/רופין, קרן היסוד/רופין, קרן היסוד, בית

ספר בן גוריון/קרן היסוד, הפלמח/קרן היסוד, הפלמח/הראל,
אורן/פיקא, אורן/שיקמה, מרכז מסחרי/אורן, אורן/הפרחים,

אורן/מרטין בובר, השקמה/האורן, השיקמה/פיקא,
פיק''א/הראל, חורב/פרויד, חורב/אידר, חורב/גבעת דאונס,

אבא חושי/ווטסון, אבא חושי/קויפמן, אבא חושי/איינשטיין א,
אבא חושי/איינשטיין ב, אבא חושי/חנה רובינא, אבא

חושי/טהון, אבא חושי/דניה, אבא חושי/שבדיה,
אוניברסיטה/איי. בי. אם, אוניברסיטה/מגדל אשכול,

אוניברסיטה/בנין רבין, אוניברסיטה/רב תכליתי

לקו 24 (חיפה ← נשר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נשר: 05:25 - 19:45 (2) נשר ← חיפה: 05:15 - 20:05

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 24 וכדי לדעת מתי יגיע קו 24

צפייה באתרחיפה ← נשר 24

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני
אוטובוסים בלבד

סחרוב

מת''מ
Old Coastal highway

בית עלמין נוצרי/ההגנה

כפר סמיר

נווה דוד

האצ''ל
HaHagana

ההגנה/שער העליה

שפרינצק

עין הים

התורן

אלנבי

המוזיאון הימי/דרך אלנבי
Allenby

העליה השניה/אלישע
4 פינת גן

העליה השניה/הקלעים
47 השרון

העליה השניה/נהלל

בית ספר עליה/העליה השניה

מפה ולוחות זמנים של קו 24
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בי''ח רמב''ם
HaAliya HaShniya

בי''ח רמב''ם
Aliyat HaNoar

צומת דולפין/שדרות רוטשילד

מרכז רפואי לין/שדרות רוטשילד
Sderot James De Rotschild

המגינים/לוחמי הגטאות

המגינים/בן גוריון
95 שדרות המגינים

המגינים/עין דור
Asfur

המגינים/הבנקים
Sderot HaMeginim

המגינים/ככר ההגנה

קרית הממשלה/פל ים
Sderot PalYam

פלים/קיבוץ גלויות

שיבת ציון/מעלה השחרור
סמ' ביר אל יזק

דאר/מעלה השחרור
MaAle HaShihroor

שמריהו לוין/אבן סינא
Eben Sina

העירייה

הרצל/הלל יפה
Herzl

הרצל/חיים וייצמן
Metronit

ארלוזורוב/נורדאו

קופת חולים/גאולה
Ben ZaKay

גאולה/רבי עקיבא

רופין/קניאל

גרנד קניון/רופין

קרן היסוד/רופין

קרן היסוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/24/667209/2760901/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%A9%D7%A8


בית ספר בן גוריון/קרן היסוד

הפלמח/קרן היסוד
Kikar Heinrich Serbrov

הפלמח/הראל
Palmah

אורן/פיקא

אורן/שיקמה

מרכז מסחרי/אורן
Oren

אורן/הפרחים

אורן/מרטין בובר

השקמה/האורן
Oren

השיקמה/פיקא

פיק''א/הראל

חורב/פרויד

חורב/אידר

חורב/גבעת דאונס

אבא חושי/ווטסון

אבא חושי/קויפמן

אבא חושי/איינשטיין א

אבא חושי/איינשטיין ב

אבא חושי/חנה רובינא

אבא חושי/טהון

אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי



כיוון: נשר ← חיפה

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 24
לוח זמנים של קו נשר ← חיפה

05:15 - 20:05ראשון

05:15 - 20:05שני

05:15 - 20:05שלישי

05:15 - 20:05רביעי

05:15 - 20:05חמישי

05:15 - 14:25שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 24
כיוון: נשר ← חיפה

תחנות: 59
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אוניברסיטה/רב תכליתי,
אוניברסיטה/מגדל אשכול, אבא חושי/שער חיפה, אבא

חושי/שינדלר, אבא חושי/דר ארתור בירם, אבא חושי/מצפור
זייד, אבא חושי/מצפור תמר, אבא חושי/איינשטיין, בית
בירם/אבא חושי, אבא חושי/ווטסון, חורב/גבעת דאונס,

חורב/יאנוש קורצאק, מרכז חורב/פיק''א, פיק''א/אורן,
אורן/פיקא, אורן/שיקמה, מרכז מסחרי/אורן, אורן/הפרחים,

אורן/מרטין בובר, השקמה/האורן, השיקמה/פיקא,
הפלמח/הצלפים, הפלמח/קרן היסוד, קרן היסוד/משמר

הגבול, בית ספר בן גוריון/קרן היסוד, קרן היסוד, קרן
היסוד/רופין, רופין/ככר אליזבט, רופין/שמחה גולן, רופין/קניאל,

גאולה/רבי עקיבא, גאולה/בן זכאי, ארלוזורוב/גאולה,
ארלוזורוב/בלפור, בלפור/יוסף, בלפור/ירושלים, ביאליק/אבן

סינא, מעלה השחרור/שיבת ציון, שיבת ציון/רובין,
המגינים/ככר ההגנה, המגינים/בן גוריון, המגינים/יצחק שדה,

מרכז רפואי לין, צומת דולפין, בי''ח רמב''ם, העליה
השניה/עפרון, העליה השניה/לוץ, העליה השניה/הכ''ג,

העליה השניה/אלישע, רכבל/העלייה השנייה, אלנבי, התורן,
עין הים, שפרינצק, ההגנה/שער העליה, האצ''ל, נווה דוד,

כפר סמיר, ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

אבא חושי/דר ארתור בירם

אבא חושי/מצפור זייד

אבא חושי/מצפור תמר

אבא חושי/איינשטיין

בית בירם/אבא חושי

אבא חושי/ווטסון

חורב/גבעת דאונס

חורב/יאנוש קורצאק

מרכז חורב/פיק''א
פיק"א

פיק''א/אורן
פיק"א

אורן/פיקא

אורן/שיקמה

מרכז מסחרי/אורן
Oren

אורן/הפרחים

אורן/מרטין בובר

השקמה/האורן
Oren

השיקמה/פיקא

הפלמח/הצלפים
Palmah

הפלמח/קרן היסוד
Kikar Heinrich Serbrov
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קרן היסוד/משמר הגבול

בית ספר בן גוריון/קרן היסוד

קרן היסוד

קרן היסוד/רופין

רופין/ככר אליזבט

רופין/שמחה גולן

רופין/קניאל
Geula

גאולה/רבי עקיבא

גאולה/בן זכאי

ארלוזורוב/גאולה

ארלוזורוב/בלפור
65 ארלוזורוב

בלפור/יוסף

בלפור/ירושלים

ביאליק/אבן סינא
Bialik

מעלה השחרור/שיבת ציון

שיבת ציון/רובין

המגינים/ככר ההגנה
Pitria

המגינים/בן גוריון

המגינים/יצחק שדה

מרכז רפואי לין
Sderot HaMeginim

צומת דולפין

בי''ח רמב''ם

העליה השניה/עפרון
HaAliya HaShniya

העליה השניה/לוץ

העליה השניה/הכ''ג
Hakafgimel

העליה השניה/אלישע
Pinnat Gan
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רכבל/העלייה השנייה

אלנבי

התורן

עין הים

שפרינצק
Tsarfat

ההגנה/שער העליה

האצ''ל

נווה דוד

כפר סמיר

ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 24 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
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