
כיוון: חדרה ← תל אביב-יפו

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 703
לוח זמנים של קו חדרה ← תל אביב-יפו

05:20 - 05:30ראשון

05:20 - 05:30שני

05:20 - 05:30שלישי

05:20 - 05:30רביעי

05:20 - 05:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 703
כיוון: חדרה ← תל אביב-יפו

תחנות: 44
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 703 חדרה ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חדרה ← תל אביב-יפו: 05:20 - 05:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 703 וכדי לדעת מתי יגיע קו 703

מפה ולוחות זמנים של קו 703

צפייה באתרחדרה ← תל אביב-יפו 703

הנשיא וייצמן/לבוצקין

הנשיא וייצמן/הבנים

הנשיא ויצמן/יהודה הלוי

תיכון חדרה/רמב''ם

ת. מרכזית חדרה

צומת חדרה

דוד שמעוני/גשר אריאל שרון

אהרון אהרונסון/יצחק גרינבוים

אהרון אהרונסון/יגאל אלון

אהרון אהרונסון/הר צין

אהרון אהרונסון/השלום

השלום/אהרון אהרונסון

שדרות בגין/השחף

שדרות בגין/שפירא

השומרון/קרן קיימת לישראל

הקונגרס/קרן קיימת לישראל

מבצע עזרא/שיבת ציון

בי''ס שילה/מבצע עזרא

מבצע עזרא / ד''ר דן ויליאם גאוי

ד''ר דן ויליאם ג'אוי/שד. מינסוטה

החלוץ/מלכי ישראל

החלוץ/התנאים
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לוחות זמנים ומפה של קו 703 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

צומת אולגה/יציאה לכביש 2

מחלף ינאי לדרום

מחלף חבצלת

מחלף נתניה

מכון וינגייט

צומת יקום

צומת רשפון

מחלף נוף ים

צומת כפר שמריהו

צומת הרצליה

מחלף הסירה

סינמה סיטי/כביש 2

מכללת לוינסקי/דרך נמיר

דרך נמיר/אינשטיין

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי

F ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/הארבעה

ת.רק''ל קרליבך/לינקולן

דרך מנחם בגין/נחמני

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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