
כיוון: אופקים ← ירושלים

93 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 443
לוח זמנים של קו אופקים ← ירושלים

לא פעילראשון

06:00שני

06:00שלישי

06:00רביעי

06:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 443
כיוון: אופקים ← ירושלים

תחנות: 93
משך הנסיעה: 139 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שד. הרצל/הנשיא,
הרצל/ז'בוטינסקי, שדרות הרצל/כצנלסון, בית ספר

שושנים/החיד''א, חפץ חיים/שבזי, חפץ חיים/רפאל אלנקווה,
דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה, דרך הטייסים/רבי עקיבא, דרך

הטייסים/דרך הנביאים, דרך הטייסים/האר''י, שדרות הרצל,
החרוב/דרך בית וגן, פרי מגדים\ארבעת המינים, פרי

מגדים/העינב, קיבוץ גלויות/חיים חורי, מכבי אש, הרצל/קיבוץ
גלויות, צומת אופקים, בטחה/כניסה ראשית, גילת/בטחה,

צומת גילת לצפון, צומת תאשור, צומת ברוש, צומת תדהר,
צומת שיבולים, צומת הגדי, שדרות ירושלים/יוסף סמלו, הרב

אבו חצירא/הרב חי הכהן, ישיבת רב פעלים קול רינה, בית גיל
הזהב/ז'בוטינסקי, הרב גרשונוביץ/בבא סאלי, הרב

גרשנוביץ/חיל הים, שדרות וייצמן/עצמאות, שד. ירושלים/הרב
איפרגן, שד.ירושלים/בר אילן, שד.ירושלים/שבטי ישראל, שד.

ירושלים/חפץ חיים, צומת נתיבות דרום/כביש 25, צומת
נתיבות צפון, קרית חינוך שדות נגב, צומת תקומה, צומת

זימרת, צומת שובה, צומת עלומים בארי, צומת סעד, צומת
קיבוץ סעד, צומת כפר עזה, צומת מפלסים, צומת שער הנגב,
מכללת ספיר, מועצה אזורית שער הנגב, אזור תעשיה שדרות,

יהדות איטליה/ביאליק, יגאל אלון/דוד אלעזר, מרכז
מסחרי/דרך מנחם בגין, מנחם בגין/בי''ס הרוא''ה, מנחם

בגין/ספריה ציבורית, אזור תעשיה שדרות, צומת דורות, צומת
איבים, צומת ברור חיל/אור הנר, צומת חלץ, חלץ/חוות פרסה,

לקו 443 אופקים ← ירושלים יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אופקים ← ירושלים: 06:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 443 וכדי לדעת מתי יגיע קו 443

צפייה באתראופקים ← ירושלים 443

שד. הרצל/הנשיא
Herzl

הרצל/ז'בוטינסקי

שדרות הרצל/כצנלסון

בית ספר שושנים/החיד''א
HaHida

חפץ חיים/שבזי

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/האר''י
HaAri

שדרות הרצל
Herzl

החרוב/דרך בית וגן

פרי מגדים\ארבעת המינים
Pre Megadim

פרי מגדים/העינב
Pre Megadim

קיבוץ גלויות/חיים חורי

מכבי אש
HaNassi

מפה ולוחות זמנים של קו 443
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חוליקאת, צומת כוכב מיכאל, צומת גבעתי, צומת הודיה, מחנה
עמנואל/נגבה, צומת משואות יצחק, צומת מרכז שפירא, צומת
עין צורים, צומת שפיר/זרחיה, אביגדור/כפר ורבורג, צומת באר

טוביה, אזור תעשיה/קרית מלאכי, קסטינה, צומת ערוגות,
צומת אחים, צומת אחים/מכללת אחווה, צומת ראם מסמיה,

צומת שערי אברהם, מסעף בני ראם/ישיבה, צומת רבדים,
צומת בית חלקיה, צומת יד בנימין, מסעף יסודות, מחנה נחל
שורק, צומת חולדה, צומת נחשון, צומת חטיבה שבע/לטרון,

מחלף שורש, מחלף חמד, ת. מרכזית י-ם קומה 3/רציפים

הרצל/קיבוץ גלויות
Herzl

צומת אופקים

בטחה/כניסה ראשית
Ofakim Singletrack

גילת/בטחה

צומת גילת לצפון

צומת תאשור

צומת ברוש

צומת תדהר

צומת שיבולים

צומת הגדי

שדרות ירושלים/יוסף סמלו

הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן

ישיבת רב פעלים קול רינה

בית גיל הזהב/ז'בוטינסקי
Jabotinsky

הרב גרשונוביץ/בבא סאלי

הרב גרשנוביץ/חיל הים

שדרות וייצמן/עצמאות
Weizmann Avenue

שד. ירושלים/הרב איפרגן
Hai Taib

שד.ירושלים/בר אילן

שד.ירושלים/שבטי ישראל

שד. ירושלים/חפץ חיים

צומת נתיבות דרום/כביש 25

צומת נתיבות צפון

קרית חינוך שדות נגב

צומת תקומה

צומת זימרת

צומת שובה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/443/204452/612922/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


צומת עלומים בארי

צומת סעד

צומת קיבוץ סעד

צומת כפר עזה

צומת מפלסים

צומת שער הנגב

מכללת ספיר

מועצה אזורית שער הנגב

אזור תעשיה שדרות
Yitzhak Shamir

יהדות איטליה/ביאליק

יגאל אלון/דוד אלעזר
Yigal Alon

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
Menachem Begin

מנחם בגין/בי''ס הרוא''ה

מנחם בגין/ספריה ציבורית
Yitzhak Shamir

אזור תעשיה שדרות
Yitzhak Shamir

צומת דורות

צומת איבים

צומת ברור חיל/אור הנר

צומת חלץ

חלץ/חוות פרסה

חוליקאת

צומת כוכב מיכאל

צומת גבעתי

צומת הודיה

מחנה עמנואל/נגבה

צומת משואות יצחק

צומת מרכז שפירא



צומת עין צורים

צומת שפיר/זרחיה

אביגדור/כפר ורבורג

צומת באר טוביה

אזור תעשיה/קרית מלאכי

קסטינה

צומת ערוגות

צומת אחים

צומת אחים/מכללת אחווה

צומת ראם מסמיה

צומת שערי אברהם

מסעף בני ראם/ישיבה

צומת רבדים

צומת בית חלקיה

צומת יד בנימין
HaAvot

מסעף יסודות

מחנה נחל שורק

צומת חולדה

צומת נחשון

צומת חטיבה שבע/לטרון

מחלף שורש

מחלף חמד

ת. מרכזית י-ם קומה 3/רציפים
224 יפו



לוחות זמנים ומפה של קו 443 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת
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