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 מוקד כל קו 8787* |  נציגי הסברה

קרית אתא

טולוז

144
     שאגאל

הרר •
מנחם בגין •
מינץ •

הרצוג •
שפיצר •
ציפורי •
הארי השואג •
טביב •

• 

אסף שמחוני •
איינשטיין •

מולר •
נורדאו •

חנקין •
סירקין •
רמז •
הציונות •
זבולון •
דרך חיפה •
ידין •
שמחה גולן (גרנד קניון) •
חניתה •
טרומפלדור (מרכז זיו) •
קומוי •
מלל •
הטכניון •
מלל •
יערי •
אינטרנציונל •
דרך בירם •
אבא חושי •

אוניברסיטת חיפה

חיפה

 • • כביש 3 • גוש עציון • בן עמי • אנילביץ׳ ז'בוטינסקי

 • הרצל

חדש
קרית אתא - אוניברסיטה  

דרך עוקף קריות

קרית 
מוצקין

137
מרכזית הקריות

ירושלים •

הפלמ"ח •

ההסתדרות •

וייצמן •

יוספטל •

צה"ל •

בן צבי  •

משה שרת •

ירושלים/ורבורג •

סולד/מח"ל •

זלמן ארן •

דגניה •

האיצטדיון •

יגאל ידין •

מנהרות הכרמל •

שמחה גולן (גרנד קניון) •
רופין •

פיקא •

חורב (מרכז חורב) •
אבא חושי •

אוניברסיטת חיפה

קרית ים

חיפה

 • גלעד
 • תבור
 • הגליל
 • ירושלים

חדש
מרכזית הקרית - אוניברסיטה  

דרך יגאל ידין ומנהרות הכרמל

קרית 
מוצקין

143
מרכזית הקריות

ירושלים •

דרך עכו חיפה •

ההסתדרות •

בר יהודה •

השלום •

משה •

שינדלר •

אבא חושי •

אוניברסיטת חיפה

חיפה

נשר

חיפה

חדש
מרכזית הקריות - אוניברסיטה 

דרך ??????

תדירות קו 137
שישיימים א’-ה’כיוון

06:05-18:3506:30-12:30

ממרכזית הקריות
יציאה מרציף 5

30 דק’30 דק’

07:20-19:5007:40-13:10

מאוניברסיטת 
30-60 דק’30 דק’חיפה 

תדירות קו 144
שישיימים א’-ה’כיוון

06:45-18:4506:45-11:15

30 דק’30 דק’מגבעת טל

08:15-20:1508:00-12:30

מאוניברסיטת 
30 דק’30 דק’חיפה 

תדירות קו 143
ימים א’-ה’כיוון

06:50-07:5007:50-17:50

30 דק’20 דק’מהקריות

07:55-18:55

מאוניברסיטת 
30 דק’חיפה 

סטודנטים ותושבים יקרים
מעכשיו אוניברסיטת חיפה והטכניון קרובים אליכם יותר מתמיד

החל מיום א', 29.11.15, יופעלו לנוחיותכם 2 קווי אקספרס חדשים 
137 144 מהקריות לאוניברסיטת חיפה ולטכניון וכן יבוצע שיפור 

בתדירות קו 143. 

קווי האקספרס החדשים, משרתים את הסטודנטים וציבור הנוסעים 
מקריית ים, קריית חיים, קריית אתא לגרנד קניון, מרכז חורב, מרכז 
זיו, הטכניון ואוניברסיטת חיפה. הקווים החדשים עוברים בכבישים 
מהירים דרך מנהרות הכרמל, מקצרים את זמני הנסיעה ומשפרים 

באופן משמעותי את השירות ואת חויית הנסיעה. 

בהם  ולעשות  לכם  הקווים המתאימים  את  להכיר  תוכלו  זה  בעלון 
שימוש בהתאם.

אנו ממשיכים בפיתוח וקידום מערך התחבורה הציבורית במטרופולין 
חיפה והצפון ומברכים את כולכם בנסיעה טובה ובטוחה. 

144
חדש

143
משופר

137
חדש

 קרית אתא -
טכניון - אוניברסיטה

 דרך עוקף קריות 
ומנהרות הכרמל

 מרכזית הקריות -
אוניברסיטה
 דרך יגאל ידין 

ומנהרות הכרמל

 מרכזית הקריות -
אוניברסיטה

במטרופולין חיפה והצפון
         התחבורה הציבורית עובדת


