
כיוון: נשר ← קריית מוצקין

33 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו נשר ← קריית מוצקין

07:55 - 18:55ראשון

07:55 - 18:55שני

07:55 - 18:55שלישי

07:55 - 18:55רביעי

07:55 - 18:55חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 143
כיוון: נשר ← קריית מוצקין

תחנות: 33
משך הנסיעה: 42 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אוניברסיטה/רב תכליתי,
אוניברסיטה/מגדל אשכול, אבא חושי/שער חיפה,

שינדלר/אבא חושי, התאנה/כביש 705, דרך משה/בית
העלמין, דרך משה/הלוטם, דרך השלום/מרכז תל חנן, דרך
בר יהודה/היצירה, בר יהודה/ישורון, בר יהודה/המסגר, בר

יהודה/הפלדה, בר יהודה/השיש, דרך ישראל בר יהודה, צ'ק
פוסט, ההסתדרות/צומת הקריות, קניון לב

המפרץ/ההסתדרות, ההסתדרות/בתי זיקוק, מרכז מסחרי
חוצות המפרץ, שד. ההסתדרות/אריה שנקר, שדרות

ההסתדרות/צומת קרית אתא, אורט ביאליק/שדרות
ההסתדרות, שדרות ההסתדרות/צומת קרית חיים, דרך

עכו/צומת קריית ביאליק, דרך עכו/הגפן, דרך עכו/צומת צבר,
קריון/ד. עכו חיפה, דרך עכו/המייסדים, דרך עכו/כביש 79,

דרך עכו חיפה/ציפורן, דרך עכו/צור שלום, נווה גנים, מרכזית
הקריות

לקו 143 (נשר ← קריית מוצקין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נשר ← קריית מוצקין: 07:55 - 18:55 (2) קריית מוצקין ← נשר: 06:50 - 17:50

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

צפייה באתרנשר ← קריית מוצקין 143

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

שינדלר/אבא חושי
Oscar Schindler

התאנה/כביש 705

דרך משה/בית העלמין

דרך משה/הלוטם

דרך השלום/מרכז תל חנן

דרך בר יהודה/היצירה

בר יהודה/ישורון

בר יהודה/המסגר

בר יהודה/הפלדה

בר יהודה/השיש
Hashaish

דרך ישראל בר יהודה

צ'ק פוסט
300 בר יהודה

ההסתדרות/צומת הקריות

קניון לב המפרץ/ההסתדרות

ההסתדרות/בתי זיקוק

מפה ולוחות זמנים של קו 143

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/667850/2779941/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%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%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F-Israel-1-1-667850-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


מרכז מסחרי חוצות המפרץ

שד. ההסתדרות/אריה שנקר

שדרות ההסתדרות/צומת קרית אתא

אורט ביאליק/שדרות ההסתדרות

שדרות ההסתדרות/צומת קרית חיים

דרך עכו/צומת קריית ביאליק

דרך עכו/הגפן

דרך עכו/צומת צבר

קריון/ד. עכו חיפה
Rabin Avenue

דרך עכו/המייסדים

דרך עכו/כביש 79

דרך עכו חיפה/ציפורן

דרך עכו/צור שלום
Akko - Haifa

נווה גנים

מרכזית הקריות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/667850/2779941/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


כיוון: קריית מוצקין ← נשר

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 143
לוח זמנים של קו קריית מוצקין ← נשר

06:50 - 17:50ראשון

06:50 - 17:50שני

06:50 - 17:50שלישי

06:50 - 17:50רביעי

06:50 - 17:50חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 143
כיוון: קריית מוצקין ← נשר

תחנות: 35
משך הנסיעה: 44 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכזית קריות איסוף, נווה גנים,
דרך עכו חיפה/ירושלים, צור שלום, דרך עכו/צומת עין אפק,
דרך עכו/המייסדים, קריון דרום/ד.עכו חיפה, דרך עכו/צומת
צבר, דרך עכו/אוסישקין, צומת מוצקין, צומת קרית חיים, בן

צבי/ההסתדרות, הסתדרות/צומת קרית אתא, שדרות
ההסתדרות/אריה שנקר, חוצות המפרץ, משרד הרישוי, קניון
לב המפרץ, צ'ק פוסט, בר יהודה, מרכז מסחרי/בר יהודה, בר

יהודה/הפלדה, דרך בר יהודה/הביטחון, בר יהודה/ישורון, דרך
השלום/פרץ, דרך השלום/ברק, דרך משה/קרן היסוד, דרך

משה, דרך משה/הלוטם, כביש 705/התאנה, שינדלר/אבא
חושי, אבא חושי/שבדיה, אוניברסיטה/איי. בי. אם,
אוניברסיטה/מגדל אשכול, אוניברסיטה/בנין רבין,

אוניברסיטה/רב תכליתי

מרכזית קריות איסוף

נווה גנים
Yerushalayim Avenue

דרך עכו חיפה/ירושלים

צור שלום

דרך עכו/צומת עין אפק

דרך עכו/המייסדים

קריון דרום/ד.עכו חיפה
Yehonatan Netanyahu

דרך עכו/צומת צבר
David Ben Gurion Avenue

דרך עכו/אוסישקין
Ussishkin

צומת מוצקין

צומת קרית חיים

בן צבי/ההסתדרות

הסתדרות/צומת קרית אתא

שדרות ההסתדרות/אריה שנקר

חוצות המפרץ

משרד הרישוי

קניון לב המפרץ

צ'ק פוסט
300 בר יהודה

בר יהודה

מרכז מסחרי/בר יהודה

בר יהודה/הפלדה

דרך בר יהודה/הביטחון

בר יהודה/ישורון

דרך השלום/פרץ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/667850/2779942/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/667850/2779942/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F


דרך השלום/ברק

דרך משה/קרן היסוד

דרך משה

דרך משה/הלוטם

כביש 705/התאנה

שינדלר/אבא חושי

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי



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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/143/667850/2779941/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
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
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A9%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9F&lang=he

