ה
מ מ
ת טר
ח וני
דש ת
ת!
משרד התחבורה
והרשות הארצית לתחבורה ציבורית
גאים לבשר על השקת קו מטרונית חדש:

הנה זה בא...

קו מספר
יעיל יותר

ירוק יותר

4

נוח יותר

החל מ ,13.5.22 -י"ב אייר תשפ"ב
חברת סופרבוס תפעיל את קו ( 4קו המנהרות) החדש שיחבר את ערי הקריות עם
מרכזית חוף הכרמל ,דרך מנהרות הכרמל.
הקו החדש ייסע בחלקו במסלול קו  1ובחלקו במסלול:
מנהרות הכרמל  -גרנד קניון  -מרכז הקונגרסים  -מת"מ – מרכזית חוף הכרמל.
קו המנהרות ימשיך במהפכת השירות של המטרונית ,אותה מובילה
חברת סופרבוס לרווחת ציבור הנוסעים והנוסעות.

מנהרות הכרמל

גרנד קניון

מרכז הקונגרסים

קניון חיפה

מת״מ

לתשומת ליבכם,
קו  4החדש מחליף את קו 101
ויפעל בתדירות רחבה יותר!

בדרך שלך! מהפכת התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה
metronit.co.il
למידע נוסף :מוקד כל קו | *8787

4
• ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני

4

מת״מ •

חדש

מרכזית חוף הכרמל

מרכזית הקריות

מרכז הקונגרסים• /
פלימן

• סחרוב
• קניון חיפה/פלימן

מסלול דרך
מנהרות הכרמל

• גרנד קניון/שמחה גולן

מרכזית
דרך בתי המשפט ,מרפאת •
ת.מרכז
זבולון,
עירוני ת .מרכזית המפרץ
ביג,חוף הכרמל/רציפים •
קניון לב המפרץ ,מרכזית המפרץ,
סחרוב
הקונגרסים,
מנהרות הכרמל ,גראנד קניון•,מרכז
מת"מ ,צומת הקריות
מת״מ •

• קניון חיפה/פלימן

4

חיפה

• לב המפרץ
הכרמל בתי הזיקוק
מסלול דרך•
מנהרות

שעות פעילות

• חוצות המפרץ

מרכז הקונגרסים• /
תדירות
פלימןטווח שעות
קניון/שמחה גולן
•
 05:00-06:00גרנדכל  12-22דק'
ימים א׳-ה׳

חיפה

06:00-09:00

כל  6-7דק'

15:00-19:00
•
19:00-20:00
20:00-22:10
•
22:10-23:50

כל  6דק'
המפרץ
דק'
לב כל 10
כל  12-17דק'
הזיקוק
דק'
בתי כל 20

מרכזיתדק'המפרץ
•
 09:00-15:00ת .כל 7-9

• שנקר
• צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור
קרית
ביאליק
קרית
מוצקין

קרית
מוצקין

יום ו׳

• גושן
• העשור

05:00-06:00
•
06:00-09:00
09:00-15:00
•
15:00-17:55

כל  10-12דק'
שנקר
כל  8-10דק'
צומתכל 7-8
קריתדק'אתא/מחלף מוטה גור
כל  10-15דק'

טווח שעות
19:31-21:55
•
21:55-23:10
23:10-23:50
•

תדירות
דק'
קרייתכל 12
חיים
כל  15דק'
גושן כל  20דק'

קרית
ביאליק

•יוםבןשבתצבי

• אפריים

• קריית חיים
• אפריים

המפרץ
שעות חוצות
טווח •
תדירות

קרית
ביאליק

• בן צבי

• קריון
• זבולון
• עין אפק
• צור שלום

קרית
מוצקין

• נווה גנים
• מרכזית הקריות

מסלול חדש למטרונית |  4

מסלול זהה למטרונית 1

• העשור

* לוחות הזמנים כפופים לשינויים בהתאם להנחיות משרד התחבורה ,זמני כניסת השבת ימי חול ומועדים

metronit.co.il

זמנים מלאים:
למידע נוסף ולוחות• קריון
קרית
מרכזית לב המפרץ | בקרוב יפתח מרכז שירות נוסף!
מרכזי השירות שלנו:
ביאליק
• זבולון
מוקד כל קו *8787

• עין אפק

