
כיוון: מלכייה ← צפת

31 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 43
לוח זמנים של קו מלכייה ← צפת

07:35 - 18:15ראשון

07:35 - 18:15שני

07:35 - 18:15שלישי

07:35 - 18:15רביעי

07:35 - 18:15חמישי

07:35 - 14:45שישי

22:15שבת

מידע על קו 43
כיוון: מלכייה ← צפת

תחנות: 31
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 43 (מלכייה ← צפת) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מלכייה ← צפת: 07:35 - 18:15(2) צפת ← מלכייה: 06:20 - 19:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 43 וכדי לדעת מתי יגיע קו 43

מפה ולוחות זמנים של קו 43

צפייה באתרמלכייה ← צפת 43

מלכיה/מרכז

מלכיה/מרכז 2

אביבים מר.

אביבים יציאה

מסעף אביבים

יראון 2

מסעף יראון

ברעם

מסעף דובב

דוב''ב מרכז

דובב אלון/אלה

דובב יציאה

צומת חירם

אזור תעשיה סאסא

מסעף סאסא

מסעף סאסא

אזור תעשיה סאסא

צומת חירם

נחל צבעון

מסעף גוש חלב

מסעף ספסופה

מועצה אזורית/מרום הגליל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/43/668169/2780502/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA
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%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA-Israel-1-9-668169-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA


כיוון: צפת ← מלכייה

26 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 43
לוח זמנים של קו צפת ← מלכייה

06:20 - 19:30ראשון

06:20 - 19:30שני

06:20 - 19:30שלישי

06:20 - 19:30רביעי

06:20 - 19:30חמישי

06:20 - 13:30שישי

20:45שבת

מידע על קו 43
כיוון: צפת ← מלכייה

תחנות: 26
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בר יוחאי

בר יוחאי

אור הגנוז מרכז

מועצה אזורית/מרום הגליל

מסעף אור הגנוז

צומת מירון

צומת עין זיתים

צומת צפת/דרך העצמאות

ת. מרכזית צפת/הורדה

ת. מרכזית צפת/רציפים

צומת ביריה

צומת עין זיתים

צומת מירון

מועצה אזורית/מרום הגליל

בר יוחאי

אור הגנוז מרכז

מועצה אזורית/מרום הגליל

מסעף ספסופה

מסעף גוש חלב

נחל צבעון

צומת חירם

אזור תעשיה סאסא

מסעף סאסא

מסעף סאסא

אזור תעשיה סאסא

צומת חירם

מסעף דובב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/43/668169/2780502/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/43/668169/2780499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%A4%D7%AA


לוחות זמנים ומפה של קו 43 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

דוב''ב מרכז

דוב''ב קופת חולים

דובב אלון/אלה

דובב יציאה

ברעם

יראון 2

אביבים כניסה

מלכיה/מרכז

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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