
כיוון: חולון ← מ.א. חבל מודיעין

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 144
לוח זמנים של קו חולון ← מ.א. חבל מודיעין

05:50 - 08:00ראשון

05:50 - 08:00שני

05:50 - 08:00שלישי

05:50 - 08:00רביעי

05:50 - 08:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 144
כיוון: חולון ← מ.א. חבל מודיעין

תחנות: 59
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: חניון חולון/תחנת מוצא, חניון
אגד/חורשת היובל, בית העלמין/הקוממיות, הקוממיות/אנה

פרנק, הקוממיות/הרב ניסנבאום, הקוממיות/הנביאים,
הנביאים/הקוממיות, יצחק שדה/הנביאים, בלפור/יצחק שדה,

בלפור/מקס נורדאו, בלפור/יוספטל, בלפור/פרלשטיין, הרב
עוזיאל/שדרות העצמאות, אנילביץ'/דניאל, מבצע

סיני/כצנלסון, ת. רכבת יוספטל, שד' יוספטל/אילת,
אילת/חצרים, ההסתדרות/אילת, ההסתדרות/אחד במאי,

ההסתדרות/שנקר, ההסתדרות/חנקין, ההסתדרות/גאולים,
אלופי צה''ל/משה שרת, המלאכה/המשביר, דרך

השבעה/המלאכה למזרח, דרך השבעה/קפלן, כביש
44/תחנה מטאורולוגית, צומת בית דגן, טריגוסין/דרום, צומת

חב''ד, שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר, תעשיון צריפין, שוק
סיטונאי, צומת ניר צבי, שדרות הרצל/שיבת ציון, שדרות

הרצל/פרנקל, שדרות הרצל/וייצמן, שדרות הרצל/דני מס,
שוק עירוני/שדרות הרצל, ת. מרכזית רמלה/הורדה, ת.
מרכזית רמלה/רציפים, כלא איילון, שדרות ירושלים/דרך

הרמא, שדרות ירושלים /גבריאל, קניון לוד/שדרות ירושלים,
הנרייטה סאלד/אילת, טוויטו/שדרות צה''ל, הרצל /ברנר,

הרצל/אליהו גולומב, ת. מרכזית לוד/הורדה, ת. מרכזית
לוד/רציפים, אבא הלל סילבר/נדא, המחקר/אבא הלל סילבר,
צומת אל על, כפר טרומן, מחנה בן עמי/כניסה, מחנה בן עמי,

מחנה בן עמי

לקו 144 (חולון ← מ.א. חבל מודיעין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חולון ← מ.א. חבל מודיעין: 05:50 - 08:00 (2) מ.א. חבל מודיעין ← חולון: 17:10

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

צפייה באתרחולון ← מ.א. חבל מודיעין 144

חניון חולון/תחנת מוצא

חניון אגד/חורשת היובל

בית העלמין/הקוממיות
Komemiyut

הקוממיות/אנה פרנק

הקוממיות/הרב ניסנבאום

הקוממיות/הנביאים

הנביאים/הקוממיות

יצחק שדה/הנביאים

בלפור/יצחק שדה
Etsel

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יוספטל
48 יוספטל

בלפור/פרלשטיין
87 בלפור

הרב עוזיאל/שדרות העצמאות

אנילביץ'/דניאל

מבצע סיני/כצנלסון

ת. רכבת יוספטל

שד' יוספטל/אילת
Sderot Yoseftal

מפה ולוחות זמנים של קו 144

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/669234/2788719/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
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%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-Israel-1-1-669234-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F


אילת/חצרים

ההסתדרות/אילת
4 ההסתדרות

ההסתדרות/אחד במאי
20 ההסתדרות

ההסתדרות/שנקר
52 ההסתדרות

ההסתדרות/חנקין
Deganya

ההסתדרות/גאולים
HaHistadrut

אלופי צה''ל/משה שרת
Alufei Tsahal

המלאכה/המשביר

דרך השבעה/המלאכה למזרח
HaShiva

דרך השבעה/קפלן

כביש 44/תחנה מטאורולוגית
HaShiva

צומת בית דגן

טריגוסין/דרום

צומת חב''ד

שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר

תעשיון צריפין

שוק סיטונאי

צומת ניר צבי

שדרות הרצל/שיבת ציון

שדרות הרצל/פרנקל

שדרות הרצל/וייצמן

שדרות הרצל/דני מס

שוק עירוני/שדרות הרצל

ת. מרכזית רמלה/הורדה
Tchernichovsky

ת. מרכזית רמלה/רציפים
Etsel

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/669234/2788719/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F


כלא איילון

שדרות ירושלים/דרך הרמא
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים /גבריאל

קניון לוד/שדרות ירושלים

הנרייטה סאלד/אילת
Henrietta Szold

טוויטו/שדרות צה''ל
Mordehai Twito

הרצל /ברנר

הרצל/אליהו גולומב
Golomb

ת. מרכזית לוד/הורדה

ת. מרכזית לוד/רציפים

אבא הלל סילבר/נדא
Aba Hillel Silver

המחקר/אבא הלל סילבר
Menachem Begin

צומת אל על

כפר טרומן

מחנה בן עמי/כניסה

מחנה בן עמי

מחנה בן עמי



כיוון: מ.א. חבל מודיעין ← חולון

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 144
לוח זמנים של קו מ.א. חבל מודיעין ← חולון

17:10ראשון

17:10שני

17:10שלישי

17:10רביעי

17:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 144
כיוון: מ.א. חבל מודיעין ← חולון

תחנות: 48
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מחנה בן עמי, מחנה בן
עמי/יציאה, צומת שוהם/כביש 453, כפר טרומן, צומת אל על,

אבא הלל סילבר/פסח לב, אבא הלל סילבר/העמלים, ת.
מרכזית לוד/הורדה, ת. מרכזית לוד/רציפים, סוקולוב/כצנלסון,

כצנלסון/חנה סנש, הנשיא/גרטבול, שדרות
ירושלים/ז'בוטינסקי, שד. ירושלים/גבריאל, שדרות

ירושלים/תל חי, כלא אילון, כלא איילון, ת. מרכזית רמלה, שוק
עירוני/שדרות הרצל, שדרות הרצל/טרומפלדור, שדרות הרצל
/אהרון בן יוסף, שדרות הרצל/מבצע קדש, צומת ניר צבי, שוק

סיטונאי, תעשיון צריפין, המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין,
צומת חב''ד, צומת בית דגן, המלאכה/דרך השבעה,

המלאכה/המשביר, אלופי צה''ל/משה שרת,
ההסתדרות/גאולים, ההסתדרות/ראש פינה,

ההסתדרות/שנקר, ההסתדרות/אחד במאי, אילת/ההסתדרות,
שד' יוספטל/אילת, מבצע סיני/יוספטל, היכל התרבות/מבצע

סיני, אנילביץ'/כצנלסון, הרב עוזיאל/שדרות העצמאות,
בלפור/יוספטל, בלפור/מקס נורדאו, בלפור/יצחק שדה,

הקוממיות/הנביאים, הקוממיות/הרב ניסנבאום, בית
העלמין/הקוממיות, חניון אגד/דן שומרון

מחנה בן עמי

מחנה בן עמי/יציאה

צומת שוהם/כביש 453

כפר טרומן

צומת אל על

אבא הלל סילבר/פסח לב
Aba Hillel Silver

אבא הלל סילבר/העמלים

ת. מרכזית לוד/הורדה

ת. מרכזית לוד/רציפים

סוקולוב/כצנלסון
Katsanelson

כצנלסון/חנה סנש

הנשיא/גרטבול
HaNassi

שדרות ירושלים/ז'בוטינסקי

שד. ירושלים/גבריאל

שדרות ירושלים/תל חי

כלא אילון

כלא איילון

ת. מרכזית רמלה

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/טרומפלדור

שדרות הרצל /אהרון בן יוסף
Herzl Avenue

שדרות הרצל/מבצע קדש

צומת ניר צבי

שוק סיטונאי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/669234/2788720/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F


תעשיון צריפין

המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

צומת חב''ד

צומת בית דגן

המלאכה/דרך השבעה

המלאכה/המשביר

אלופי צה''ל/משה שרת

ההסתדרות/גאולים
147 ההסתדרות

ההסתדרות/ראש פינה
92 ההסתדרות

ההסתדרות/שנקר
60 ההסתדרות

ההסתדרות/אחד במאי
20 ההסתדרות

אילת/ההסתדרות
36 אילת

שד' יוספטל/אילת
Sderot Yoseftal

מבצע סיני/יוספטל
Simtat Hailanot

היכל התרבות/מבצע סיני
20 מבצע סיני

אנילביץ'/כצנלסון

הרב עוזיאל/שדרות העצמאות

בלפור/יוספטל

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יצחק שדה
Etsel

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/הרב ניסנבאום
Komemiyut

בית העלמין/הקוממיות
Anna Frank

חניון אגד/דן שומרון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/669234/2788720/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F


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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/144/669234/2788719/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
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https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%97%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
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