
כיוון: חולון ← רמת גן

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו חולון ← רמת גן

05:20 - 23:00ראשון

05:20 - 23:00שני

05:20 - 23:00שלישי

05:20 - 17:30רביעי

לא פעילחמישי

05:40 - 14:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 143
כיוון: חולון ← רמת גן

תחנות: 44
משך הנסיעה: 53 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: חניון חולון/תחנת מוצא, חניון
אגד/חורשת היובל, תחנת דלק היובל/משה דיין, ת. רכבת
הקוממיות, בית העלמין/הקוממיות, הקוממיות/אנה פרנק,

הקוממיות/הרב ניסנבאום, הקוממיות/נפחא,
הקוממיות/הנביאים, הנביאים/הקוממיות, יצחק שדה/הנביאים,

בלפור/יצחק שדה, בלפור/מקס נורדאו, בלפור/יוספטל,
בלפור/פרלשטיין, בלפור/הרב קוק, רוטשילד/בלפור, שדרות

העצמאות/רוטשילד, ירושלים/דניאל, ירושלים/השלושה,
קק''ל/כצנלסון, קק''ל/רהב, שד' דב הוז/גבעתי, שד' דב

הוז/המעפילים, שד' דב הוז/הנרייטה סולד, סוקולוב/שדרות
קוגל, סוקולוב/חנקין, סוקולוב/קראוזה, סוקולוב/שדרות

ירושלים, שדרות ירושלים/סוקולוב, פרופ' שור/הנביאים, פרופ'
שור/ירמיהו, פרופ' שור/הפלד, הפלד/האופן, הפלד/המלאכה,
המלאכה/דרך השבעה, דרך השבעה/המלאכה למזרח, דרך

השבעה/קפלן, מחלף גנות/כביש 4, מחלף מסובים,
אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר, שדרות אהרון

קציר/כפר אז''ר, שדרות אהרון קציר/מנדס, בקו''ם/שדרות
אהרון קציר

לקו 143 (חולון ← רמת גן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חולון ← רמת גן: 05:20 - 23:00 (2) רמת גן ← חולון: 00:00 - 23:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 143 וכדי לדעת מתי יגיע קו 143

צפייה באתרחולון ← רמת גן 143

חניון חולון/תחנת מוצא

חניון אגד/חורשת היובל

תחנת דלק היובל/משה דיין

ת. רכבת הקוממיות
Komemiyut

בית העלמין/הקוממיות
Komemiyut

הקוממיות/אנה פרנק

הקוממיות/הרב ניסנבאום

הקוממיות/נפחא
10 קוממיות

הקוממיות/הנביאים

הנביאים/הקוממיות

יצחק שדה/הנביאים

בלפור/יצחק שדה
Etsel

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יוספטל
48 יוספטל

בלפור/פרלשטיין
87 בלפור

בלפור/הרב קוק
Balfour

מפה ולוחות זמנים של קו 143

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/66495/282312/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F-Israel-1-1-66495-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


רוטשילד/בלפור

שדרות העצמאות/רוטשילד

ירושלים/דניאל

ירושלים/השלושה

קק''ל/כצנלסון
7 קרן קיימת לישראל

קק''ל/רהב
Keren Kayemet LeIsrael

שד' דב הוז/גבעתי
81 שדרות דב הוז

שד' דב הוז/המעפילים
55 שדרות דב הוז

שד' דב הוז/הנרייטה סולד
15 שדרות דב הוז

סוקולוב/שדרות קוגל
Sokolov

סוקולוב/חנקין
72 סוקולוב

סוקולוב/קראוזה
108 סוקולוב

סוקולוב/שדרות ירושלים
132 סוקולוב

שדרות ירושלים/סוקולוב

פרופ' שור/הנביאים

פרופ' שור/ירמיהו

פרופ' שור/הפלד

הפלד/האופן
HaPeled

הפלד/המלאכה

המלאכה/דרך השבעה
HaMelacha

דרך השבעה/המלאכה למזרח
HaShiva

דרך השבעה/קפלן

מחלף גנות/כביש 4

מחלף מסובים

אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/66495/282312/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


שדרות אהרון קציר/כפר אז''ר

שדרות אהרון קציר/מנדס

בקו''ם/שדרות אהרון קציר



כיוון: רמת גן ← חולון

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו רמת גן ← חולון

06:30 - 23:15ראשון

00:00 - 23:15שני

00:00 - 23:15שלישי

00:00 - 19:00רביעי

לא פעילחמישי

07:00 - 15:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 143
כיוון: רמת גן ← חולון

תחנות: 39
משך הנסיעה: 51 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בקו''ם/שדרות אהרון קציר, שד'
אהרון קציר/מנדס, שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג,
אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול, מחלף מסובים, מחלף
גנות/כביש 4, המלאכה/דרך השבעה, המלאכה/הפלד,
הפלד/המלאכה, הפלד/האופן, פרופ' שור/הפלד, פרופ'

שור/ירמיהו, שדרות ירושלים/פרופסור שור, שדרות
ירושלים/סוקולוב, סוקולוב/שדרות ירושלים, סוקולוב/קראוזה,

סוקולוב/חנקין, סוקולוב/שדרות קוגל, סוקולוב/הנרייטה סולד,
שד' דב הוז/הנרייטה סולד, שד' דב הוז/המעפילים, שד' דב

הוז/גבעתי, קק''ל/יגאל אלון, קק''ל/כצנלסון,
ירושלים/השלושה, ירושלים/דניאל, ירושלים/קדושי קהיר,

בלפור/ירושלים, בלפור/שדרות העצמאות, בלפור/ז'בוטינסקי,
בלפור/יוספטל, בלפור/מקס נורדאו, בלפור/יצחק שדה,

הנביאים/יצחק שדה, הקוממיות/הנביאים, הקוממיות/הרב
ניסנבאום, בית העלמין/הקוממיות, ת. רכבת הקוממיות, חניון

אגד/דן שומרון

בקו''ם/שדרות אהרון קציר
Sderot Aharon Katsir

שד' אהרון קציר/מנדס

שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג

אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

מחלף מסובים

מחלף גנות/כביש 4

המלאכה/דרך השבעה

המלאכה/הפלד

הפלד/המלאכה
HaPeled

הפלד/האופן

פרופ' שור/הפלד

פרופ' שור/ירמיהו

שדרות ירושלים/פרופסור שור

שדרות ירושלים/סוקולוב

סוקולוב/שדרות ירושלים
132 סוקולוב

סוקולוב/קראוזה
44 אליהו קראוזה

סוקולוב/חנקין
70 סוקולוב

סוקולוב/שדרות קוגל
Sokolov

סוקולוב/הנרייטה סולד
6 סוקולוב

שד' דב הוז/הנרייטה סולד
18 שדרות דב הוז

שד' דב הוז/המעפילים
50 שדרות דב הוז

שד' דב הוז/גבעתי
80 שדרות דב הוז

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/66495/99437/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


קק''ל/יגאל אלון

קק''ל/כצנלסון
3 קרן קיימת לישראל

ירושלים/השלושה
Yerushalaim

ירושלים/דניאל

ירושלים/קדושי קהיר
Yerushalaim

בלפור/ירושלים
52 בלפור

בלפור/שדרות העצמאות
60 בלפור

בלפור/ז'בוטינסקי
87 בלפור

בלפור/יוספטל

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יצחק שדה
Etsel

הנביאים/יצחק שדה
HaNeviim

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/הרב ניסנבאום
Komemiyut

בית העלמין/הקוממיות
Anna Frank

ת. רכבת הקוממיות
Komemiyut

חניון אגד/דן שומרון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/66495/99437/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 143 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

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
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