
כיוון: נשר ← קריית אתא

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 144
לוח זמנים של קו נשר ← קריית אתא

08:15 - 20:15ראשון

08:15 - 20:15שני

08:15 - 20:15שלישי

08:15 - 20:15רביעי

08:15 - 20:15חמישי

08:00 - 12:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 144
כיוון: נשר ← קריית אתא

תחנות: 63
משך הנסיעה: 63 דק׳

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

חושי/שינדלר, בירם/אבא חושי, בית ספר אליאנס/דרך בירם,
דרך בירם/יגאל אלון, דרך בירם/דובנוב, אינטרנציונל/יערי,

יערי/מל''ל, מלל/יערי, טכניון/מעונות נווה אמריקה,
טכניון/מעונות העמים, טכניון/מרכז המבקרים, טכניון/הנדסת

חומרים, טכניון/בית ספר להנדסאים, טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון,
טכניון/הנדסה כימית, טכניון/הנדסה חקלאית, טכניון/הנדסה

אזרחית, טכניון/בנין הספורט, מל''ל/הצפירה, מלל/קומוי,
טרומפלדור/מרכז זיו, טרומפלדור/כיכר דוד, חניתה/טרומפלדור,

שמחה גולן/רטנר, גרנד קניון, דרך חיפה, דרך חיפה/זבולון,
זבולון/דרך חיפה, זבולון/קק''ל, זבולון/קרית שטנד, זבולון/משה

שרת, זבולון/שיבת ציון, זבולון/לילנבלום, קרית אתא מרכז,
הציונות/המייסדים, רמז/ארלוזורוב, רמז/סירקין, חנקין/בורוכוב,

הרצל/חנקין, איינשטיין/הצנחנים, איינשטיין/אסף שמחוני,
אסף שמחוני/טביב, טביב/אסף שמחוני, הארי השואג/נתן

שפריצר, הרצוג/יצחק שדה, הרצוג/מינץ, גוש עציון/הרצוג,
גוש עציון/מימון, כביש 3/מינץ, מנחם בגין/טולוז, הרר/האלה,

הרר/הארז, הרר/הרותם, הרר/האשל, הרר/האורן,
שאגאל/הנרי מטיס, שאגאל/רנואר, שאגאל/קנדינסקי,

שאגאל/דה גויה, שאגאל/סזאן

לקו 144 (נשר ← קריית אתא) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נשר ← קריית אתא: 08:15 - 20:15 (2) קריית אתא ← נשר: 06:15 - 18:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 144 וכדי לדעת מתי יגיע קו 144

צפייה באתרנשר ← קריית אתא 144

אוניברסיטה/רב תכליתי

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אבא חושי/שער חיפה

אבא חושי/שינדלר
Oscar Schindler

בירם/אבא חושי

בית ספר אליאנס/דרך בירם
Biram

דרך בירם/יגאל אלון

דרך בירם/דובנוב

אינטרנציונל/יערי
Meir Yaari

יערי/מל''ל
Meir Yaari

מלל/יערי
Mallal

טכניון/מעונות נווה אמריקה

טכניון/מעונות העמים
Sderot David Rose

טכניון/מרכז המבקרים
כיכר ג'ייקובס

טכניון/הנדסת חומרים
Sderot David Rose

טכניון/בית ספר להנדסאים

מפה ולוחות זמנים של קו 144

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/667851/2779943/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%90%D7%AA%D7%90
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%90%D7%AA%D7%90-Israel-1-1-667851-0?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%90%D7%AA%D7%90


טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון

טכניון/הנדסה כימית

טכניון/הנדסה חקלאית

טכניון/הנדסה אזרחית
Sderot David Rose

טכניון/בנין הספורט
Sderot David Rose

מל''ל/הצפירה
Mallal

מלל/קומוי
Mallal

טרומפלדור/מרכז זיו
45 טרומפלדור

טרומפלדור/כיכר דוד
Trumpeldor

חניתה/טרומפלדור

שמחה גולן/רטנר
Simha Golan

גרנד קניון
Simha Golan

דרך חיפה

דרך חיפה/זבולון

זבולון/דרך חיפה
Zevulon

זבולון/קק''ל

זבולון/קרית שטנד

זבולון/משה שרת

זבולון/שיבת ציון
Zevulon

זבולון/לילנבלום

קרית אתא מרכז

הציונות/המייסדים

רמז/ארלוזורוב

רמז/סירקין
David Remez

חנקין/בורוכוב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/667851/2779943/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%90%D7%AA%D7%90


הרצל/חנקין

איינשטיין/הצנחנים

איינשטיין/אסף שמחוני

אסף שמחוני/טביב

טביב/אסף שמחוני

הארי השואג/נתן שפריצר
HaAri HaShoeg

הרצוג/יצחק שדה

הרצוג/מינץ
HaRav Herzog

גוש עציון/הרצוג

גוש עציון/מימון

כביש 3/מינץ

מנחם בגין/טולוז

הרר/האלה

הרר/הארז

הרר/הרותם
Tsvi Herer

הרר/האשל

הרר/האורן

שאגאל/הנרי מטיס

שאגאל/רנואר

שאגאל/קנדינסקי

שאגאל/דה גויה

שאגאל/סזאן



כיוון: קריית אתא ← נשר

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 144
לוח זמנים של קו קריית אתא ← נשר

06:15 - 18:45ראשון

06:15 - 18:45שני

06:15 - 18:45שלישי

06:15 - 18:45רביעי

06:15 - 18:45חמישי

06:40 - 11:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 144
כיוון: קריית אתא ← נשר

תחנות: 65
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: טולוז/מנחם בגין, שאגאל/סרה,
שאגאל/דגה, שאגאל/קנדינסקי, שאגאל/פיקסו, שאגאל/ואן

גוך, הרר/האורן, הרר/מורן, הרר/ההדס, הרר/הרותם,
הרר/היסמין, מנחם בגין/זקומטי, מינץ/הרצוג, הרב

הרצוג/הרב מינץ, הרצוג/יצחק שדה, הארי השואג/שפריצר,
טביב/מרזוק, טביב/אסף שמחוני, אסף שמחוני/הרב עוזיאל,

איינשטיין/מרכז שביט, איינשטיין/סמטת יאיר, מולר/איינשטיין,
נורדאו/חנקין, חנקין/בורוכוב, סירקין/רמז, רמז/בית רבין,

רמז/הציונות, הציונות/המייסדים, זבולון/מרכז קרית אתא,
זבולון/התעלה, זבולון/קרית פרוסטיג, זבולון/שיבת ציון,

זבולון/משה שרת, זבולון/נווה חן, זבולון/אנדרטת לח''י, דרך
חיפה/זבולון, דרך חיפה, כביש 22/דרך חיפה, גרנד

קניון/שמחה גולן, שמחה גולן/חניתה, טרומפלדור/חניתה,
טרומפלדור/מרכז זיו, קומוי/חנקין, מלל/יערי, טכניון/מעונות

נווה אמריקה, טכניון/מעונות העמים, טכניון/מרכז המבקרים,
טכניון/הנדסת חומרים, טכניון/בית ספר להנדסאים,

טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון, טכניון/הנדסה כימית, טכניון/הנדסה
חקלאית, טכניון/הנדסה אזרחית, טכניון/בנין הספורט,

מל''ל/הצפירה, יערי/בורוכוב, דרך בירם/אינטרנציונל, בית
ספר אליאנס/דרך בירם, דרך בירם/אגוז, אבא חושי/דניה, אבא

חושי/שבדיה, אוניברסיטה/איי. בי. אם, אוניברסיטה/מגדל
אשכול, אוניברסיטה/בנין רבין, אוניברסיטה/רב תכליתי

טולוז/מנחם בגין
Toulouse Lautrec

שאגאל/סרה

שאגאל/דגה

שאגאל/קנדינסקי

שאגאל/פיקסו

שאגאל/ואן גוך
Marc Chagall

הרר/האורן

הרר/מורן

הרר/ההדס

הרר/הרותם
Tsvi Herer

הרר/היסמין

מנחם בגין/זקומטי

מינץ/הרצוג

הרב הרצוג/הרב מינץ

הרצוג/יצחק שדה

הארי השואג/שפריצר

טביב/מרזוק
Avraham Taviv

טביב/אסף שמחוני

אסף שמחוני/הרב עוזיאל

איינשטיין/מרכז שביט
Einstein

איינשטיין/סמטת יאיר
Einstein

מולר/איינשטיין

נורדאו/חנקין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/667851/2779944/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%90%D7%AA%D7%90


חנקין/בורוכוב

סירקין/רמז

רמז/בית רבין

רמז/הציונות

הציונות/המייסדים

זבולון/מרכז קרית אתא

זבולון/התעלה
Zevulon

זבולון/קרית פרוסטיג
Zevulon

זבולון/שיבת ציון

זבולון/משה שרת
Zevulon

זבולון/נווה חן

זבולון/אנדרטת לח''י
Zevulon

דרך חיפה/זבולון

דרך חיפה

כביש 22/דרך חיפה

גרנד קניון/שמחה גולן
Simha Golan

שמחה גולן/חניתה

טרומפלדור/חניתה
Trumpeldor

טרומפלדור/מרכז זיו
46 טרומפלדור

קומוי/חנקין
1 הרב קלישר

מלל/יערי
Mallal

טכניון/מעונות נווה אמריקה

טכניון/מעונות העמים
Sderot David Rose

טכניון/מרכז המבקרים
כיכר ג'ייקובס

טכניון/הנדסת חומרים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/667851/2779944/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%90%D7%AA%D7%90


Sderot David Rose

טכניון/בית ספר להנדסאים

טכניון/ביוטכנולוגיה ומזון

טכניון/הנדסה כימית

טכניון/הנדסה חקלאית

טכניון/הנדסה אזרחית
Sderot David Rose

טכניון/בנין הספורט
Sderot David Rose

מל''ל/הצפירה
Mallal

יערי/בורוכוב

דרך בירם/אינטרנציונל

בית ספר אליאנס/דרך בירם

דרך בירם/אגוז
Dr. Arthur Biram

אבא חושי/דניה
Golda Meir

אבא חושי/שבדיה

אוניברסיטה/איי. בי. אם

אוניברסיטה/מגדל אשכול

אוניברסיטה/בנין רבין

אוניברסיטה/רב תכליתי



לוחות זמנים ומפה של קו 144 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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