
כיוון: עין שריד ← נתניה

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 43
לוח זמנים של קו עין שריד ← נתניה
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05:50שני
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05:50רביעי

05:50חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 43
כיוון: עין שריד ← נתניה

תחנות: 47
משך הנסיעה: 82 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מזכירות, ברבור/עגור, קופת
חולים, הדרים/הראשונים, צומת עין ורד, הדקל/התמר,

הדקל/השקד, הדקל/הנרקיס, הדקל/הרקפת, הדקל/הכלנית,
דרך הלורד\אבני, מחלף דרור, מחלף דרור למערב,

ההדרים/הלוחמים, המתמיד/הנוטע, מועצה מקומית,
הבנים/סמטת הורדים, הבנים/מרבד הקסמים, גן

הבנים/הבנים, האלון/ההדרים, כפר נטר הצעירה, פארק
תעשיות, הצורן/הארי טרומן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,

הגביש/המחקר, בית חרושת טבע, שד. גיבורי
ישראל/התרופה, שדרות גיבורי ישראל/הבונים, שד. גיבורי

ישראל/האומנות, איקאה/שדרות גיבורי ישראל, צומת
אביר/כביש 553, פנחס לבון/גולדה מאיר, רופין/שד. פנחס

לבון, פנחס לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום עליכם, שדרות
בן צבי/שדרות אגם כנרת, משטרה/בן צבי, שד. בן צבי/שמחה

ארליך, בן צבי/נחום, בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי, שד. בן
צבי/היהלומן אברהם, שד. בנימין/הרב טביב, שד. בן אב''י/שד.

בנימין, שד. בנימין/תחכמוני, שד. בנימין/שד. ירושלים, ת.
מרכזית נתניה

לקו 43 עין שריד ← נתניה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) עין שריד ← נתניה: 05:50

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

צפייה באתרעין שריד ← נתניה 43

מזכירות

ברבור/עגור
Agur

קופת חולים

הדרים/הראשונים

צומת עין ורד

הדקל/התמר

הדקל/השקד
HaDekel

הדקל/הנרקיס
50 הדקל

הדקל/הרקפת

הדקל/הכלנית

דרך הלורד\אבני

מחלף דרור

מחלף דרור למערב

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

המתמיד/הנוטע
HaNotea

מועצה מקומית

הבנים/סמטת הורדים

מפה ולוחות זמנים של קו 43
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הבנים/מרבד הקסמים

גן הבנים/הבנים
HaBanim

האלון/ההדרים
HaAlon

כפר נטר הצעירה

פארק תעשיות

הצורן/הארי טרומן
HaZoran

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

בית חרושת טבע
Giborey Israel Avenue

שד. גיבורי ישראל/התרופה

שדרות גיבורי ישראל/הבונים

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

צומת אביר/כביש 553

פנחס לבון/גולדה מאיר

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

משטרה/בן צבי

שד. בן צבי/שמחה ארליך

בן צבי/נחום

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/היהלומן אברהם

שד. בנימין/הרב טביב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/43/36418/46965/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


1 הרב טביב אברהם

שד. בן אב''י/שד. בנימין
57 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/תחכמוני

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Ahad HaAm



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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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