מפה ולוחות זמנים של קו 143

143

קצרין ↔ צפת

צפה באתר

לקו ) 143קצרין ↔ צפת( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1צפת←קצרין (2) 17:15 - 11:00 :קצרין←צפת15:55 - 06:50 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  143וכדי לדעת מתי יגיע קו 143

כיוון :צפת←קצרין
 33תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו צפת←קצרין
ראשון

17:15 - 11:00

שני

17:15 - 11:00

שלישי

17:15 - 11:00

רביעי

17:15 - 11:00

דוד אלעזר/לח''י

חמישי

17:15 - 11:00

 33דוד אלעזר

שישי

13:00

צומת צפת

שבת

לא פעיל

בית חולים זיו
Derech Ha'Rambam

דוד אלעזר/דרך הרמב''ם
 210אצ"ל

מחנה פילון/גשר אברהם חידו
דרך הגליל/מעלה גיא אוני
HaGalil

מסוף חצור הגלילית/רציפים
צומת מחניים
מסעף מחניים
מסעף משמר הירדן
מסעף גדות
מצפה-גדות
צומת בית המכס
צומת צנובר
צומת נשוט
צומת קצרין צפון
שיאון/טיילת נווה
שיאון

מידע על קו 143
כיוון :צפת←קצרין
תחנות33 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית חולים זיו ,דוד אלעזר/דרך
הרמב''ם ,דוד אלעזר/לח''י ,צומת צפת ,מחנה פילון/גשר
אברהם חידו ,דרך הגליל/מעלה גיא אוני ,מסוף חצור
הגלילית/רציפים ,צומת מחניים ,מסעף מחניים ,מסעף משמר
הירדן ,מסעף גדות ,מצפה-גדות ,צומת בית המכס ,צומת
צנובר ,צומת נשוט ,צומת קצרין צפון ,שיאון/טיילת נווה,
גילבון/משעול סלעית ,גילבון/תדהר ,זוויתן/טיילת נווה,
זוויתן/טיילת גמלא ,המשושים/הדס ,המשושים/פעמונית,
שיאון/טיילת אפק ,שיאון/סער ,סער/צמח ,סער/מירון,
סוסיתא/טיילת בתרא ,יהודיה/יודפת ,זוויתן/יהודיה ,זוויתן/טיילת
אפק ,דליות/איה ,קניון לב קצרין

גילבון/משעול סלעית
גילבון/תדהר
זוויתן/טיילת נווה
Hogla

זוויתן/טיילת גמלא
המשושים/הדס
HaTzvoanim

המשושים/פעמונית
HaMshushim

שיאון/טיילת אפק
שיאון/סער
Tayelet Batra

סער/צמח
סער/מירון
סוסיתא/טיילת בתרא
Tayelet Batra

יהודיה/יודפת
זוויתן/יהודיה
זוויתן/טיילת אפק
דליות/איה
קניון לב קצרין
Daliot

כיוון :קצרין←צפת
 36תחנות

שיאון/טיילת נווה
שיאון

גילבון/משעול סלעית
גילבון/תדהר
זוויתן/טיילת נווה
Hogla

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו קצרין←צפת
ראשון

15:55 - 06:50

שני

15:55 - 06:50

שלישי

15:55 - 06:50

רביעי

15:55 - 06:50

חמישי

15:55 - 06:50

שישי

08:35

שבת

לא פעיל

זוויתן/טיילת גמלא
המשושים/הדס
HaTzvoanim

המשושים/פעמונית
HaMshushim

שיאון/טיילת אפק
שיאון/סער
Tayelet Batra

סער/צמח
סער/מירון
סוסיתא/טיילת בתרא
Tayelet Batra

יהודיה/יודפת
זוויתן/יהודיה
זוויתן/טיילת אפק
דליות/איה
קניון לב קצרין
Daliot

דרך החרמון/דליות
מכללת אוהלו
דרך החרמון/זויתן
צומת קצרין
צומת קצרין צפון
צומת נשוט

מידע על קו 143
כיוון :קצרין←צפת
תחנות36 :
משך הנסיעה 46 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :שיאון/טיילת נווה ,גילבון/משעול
סלעית ,גילבון/תדהר ,זוויתן/טיילת נווה ,זוויתן/טיילת גמלא,
המשושים/הדס ,המשושים/פעמונית ,שיאון/טיילת אפק,
שיאון/סער ,סער/צמח ,סער/מירון ,סוסיתא/טיילת בתרא,
יהודיה/יודפת ,זוויתן/יהודיה ,זוויתן/טיילת אפק ,דליות/איה ,קניון
לב קצרין ,דרך החרמון/דליות ,מכללת אוהלו ,דרך
החרמון/זויתן ,צומת קצרין ,צומת קצרין צפון ,צומת נשוט,
צומת צנובר ,צומת בית המכס ,מסעף גדות ,מסעף משמר
הירדן ,מסעף מחניים ,צומת מחניים ,תחנה מרכזית חצור
הגלילית ,מסוף חצור הגלילית/רציפים ,תחנה מרכזית ראש
פינה ,צומת ראש פינה ,מחלף אליפלט ,דוד אלעזר/דרך
הרמב''ם ,בית חולים זיו

צומת צנובר
צומת בית המכס
מסעף גדות
מסעף משמר הירדן
מסעף מחניים
צומת מחניים
תחנה מרכזית חצור הגלילית
מסוף חצור הגלילית/רציפים
תחנה מרכזית ראש פינה
HaGalil

צומת ראש פינה
מחלף אליפלט
דוד אלעזר/דרך הרמב''ם
 214דוד אלעזר

בית חולים זיו
Derech Ha'Rambam
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