
כיוון: חיפה ← נהרייה

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 371
לוח זמנים של קו חיפה ← נהרייה

14:55 - 17:00ראשון

14:55 - 17:00שני

14:55 - 17:00שלישי

14:55 - 17:00רביעי

14:55 - 17:00חמישי

12:30 - 14:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 371
כיוון: חיפה ← נהרייה

תחנות: 59
משך הנסיעה: 107 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 371 (חיפה ← נהרייה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חיפה ← נהרייה: 14:55 - 17:00 (2) נהרייה ← חיפה: 07:55 - 09:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 371 וכדי לדעת מתי יגיע קו 371

צפייה באתרחיפה ← נהרייה 371

ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

שדרות ההסתדרות/צומת קרית אתא

אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות

ההסתדרות/צומת קרית חיים

דרך עכו/צומת קריית ביאליק

דרך עכו/הגפן

דרך עכו/צומת צבר

Rabin Avenueקריון/ד. עכו חיפה

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו/כביש 79

דרך עכו חיפה/ציפורן

Akko - Haifaדרך עכו/צור שלום

צומת קליל

Akko - Haifaדרך עכו/שדרות חן

דרך עכו חיפה/רפא''ל

מסעף נחל נעמן

מסעף מילואות

צומת כפר מסריק

מפה ולוחות זמנים של קו 371

https://moovitapp.com/israel-1/lines/371/668223/2780597/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%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-Israel-1-9-668223-0?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%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


מפעלי פלדה

מא.נעמן

מסעף עין המפרץ

צומת עין המפרץ

David Remezמסעף אזור תעשיה עכו דרום

צומת עכו דרום

Yehonatan HaHashmonaiחוף הארגמן

בית ספר לקציני ים עכו

name:enדרך הארבעה/דרך המלאכה

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

ת. רכבת עכו/הרצל

נתיב חטיבת גולני/האשל

חטיבת גולני/חיים משה שפירא

חיים משה שפירא/הברוש

מרכז מסחרי/שפירא

חיים משה שפירא/אהובה עוזרי

עוזי חיטמן/סשה ארגוב

כביש 8510/שדרות מנוף

מסעף יד נתן

כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי

מסעף יד נתן

מסעף בוסתן הגליל

צומת שומרת

מחנה שרגא

מסעף לוחמי הגיטאות

מועצה אזורית מטה אשר

צומת שבי ציון

מסעף מזרעה

HaSigalitקניון נהריה/זלמן שז''ר

זלמן שז''ר/הצלף

זלמן שז''ר/בלפור

בלפור/זלמן שז''ר

בית עלמין/בלפור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/371/668223/2780597/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%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


בי''ס גולדה מאיר/וייצמן

וייצמן/קפלן

וייצמן/שדרות הגעתון

ת. מרכזית נהריה/הורדה



כיוון: נהרייה ← חיפה

71 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 371
לוח זמנים של קו נהרייה ← חיפה

07:55 - 09:30ראשון

07:55 - 09:30שני

07:55 - 09:30שלישי

07:55 - 09:30רביעי

07:55 - 09:30חמישי

07:50 - 09:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 371
כיוון: נהרייה ← חיפה

תחנות: 71
משך הנסיעה: 121 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

החלוץ/מבצע קדש

Masadaטרומפלדור/מצדה

Trumpeldorטרומפלדור/י''ד ליל הגשרים

החלוץ/יהודה המכבי

יהודה המכבי/יוחנן

יהודה המכבי/דבורה

הגן הבוטני זואולוגי

דוד בן גאון/בורוכוב

ההגנה/שביל הארז

HaDaliaההגנה/הדליה

ההגנה/מסריק

וייצמן/סילבר

וייצמן/מקס שטיינמץ

וייצמן/המייסדים

ת. מרכזית נהריה/רציפים

הרצל/הפרטיזנים

Herzlהרצל/צבעוני

Herzlהרצל/וייצמן

בית עלמין/הסייפן

היכל הספורט/בלפור

בלפור/זלמן שז''ר

זלמן שז''ר/בלפור

זלמן שז''ר/הצלף

קניון נהריה/זלמן שז''ר

מסעף מזרעה / כביש 4

צומת רגבה/מרכז ביג

מועצה אזורית מטה אשר

מסעף לוחמי הגיטאות

צומת שומרת

https://moovitapp.com/israel-1/lines/371/668223/2780598/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%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/371/668223/2780598/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%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94


מסעף בוסתן הגליל

כביש 8510/שדרות מנוף

מסעף יד נתן

כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי

מסעף יד נתן

עוזי חיטמן/אהוד מנור

חיים משה שפירא/דוכיפת

חיים משה שפירא/הכרם

חיים משה שפירא/הברוש

Netiv Hativat Golaniחטיבת גולני/ירושלים

תחנת רכבת עכו

בן עמי/דוד רמז מכבי אש

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

David Pinkasדוד פנקס/דרך הארבעה

בית ספר לקציני ים עכו

חוף הארגמן

צומת עכו דרום

מסעף אזור תעשיה עכו דרום

צומת עין המפרץ

מסעף עין המפרץ

מא.נעמן

מפעלי פלדה

צומת כפר מסריק

מסעף מילואות

מסעף נחל נעמן

דרך עכו חיפה/רפא''ל

דרך עכו/שדרות חן

צור שלום

דרך עכו/צומת עין אפק

דרך עכ/המייסדים

קריון דרום/ד.עכו חיפה

David Ben Gurion Avenueדרך עכו/צומת צבר

Ussishkinדרך עכו/אוסישקין



צומת מוצקין

צומת קרית חיים

משטרת קרית חיים/ההסתדרות

הסתדרות/צומת קרית אתא

שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

חוצות המפרץ

משרד הרישוי

קניון לב המפרץ

ת. מרכזית המפרץ/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 371 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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