מפה ולוחות זמנים של קו 570

 570תל אביב-יפו ↔ הוד השרון

צפה באתר

לקו ) 570תל אביב-יפו ↔ הוד השרון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1הוד השרון←תל אביב-יפו (2) 06:30 :תל אביב-יפו←הוד השרון15:45 - 15:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  570וכדי לדעת מתי יגיע קו 570

כיוון :הוד השרון←תל אביב-יפו
 45תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 570
לוח זמנים של קו הוד השרון←תל אביב-יפו
ראשון

06:30

שני

06:30

שלישי

06:30

רביעי

06:30

ששת הימים/קיבוץ גלויות

חמישי

06:30

Sheshet HaYamim

שישי

לא פעיל

ששת הימים/גולומב

שבת

לא פעיל

הגולן/החרמון
HaGolan

החרמון/המעגל
HaHermon

חנקין/נצח ישראל
החומש/חנקין
הנשיאים/חומש
סוקולוב/דרך מגדיאל
Magdiel

מגדיאל/פדויים
Magdiel

בית חולים שלוותה
דרך מגדיאל/הפרסה
הוד השרון מרכז/דרך רמתיים
דרך רמתיים/העמק
צומת ירקונה
קניון מרגלית השרון/דרך רמתיים
דרך רמתיים/אפק
קניון שרונים

מידע על קו 570
כיוון :הוד השרון←תל אביב-יפו
תחנות45 :
משך הנסיעה 69 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הגולן/החרמון ,החרמון/המעגל,
ששת הימים/קיבוץ גלויות ,ששת הימים/גולומב ,חנקין/נצח
ישראל ,החומש/חנקין ,הנשיאים/חומש ,סוקולוב/דרך מגדיאל,
מגדיאל/פדויים ,בית חולים שלוותה ,דרך מגדיאל/הפרסה ,הוד
השרון מרכז/דרך רמתיים ,דרך רמתיים/העמק ,צומת ירקונה,
קניון מרגלית השרון/דרך רמתיים ,דרך רמתיים/אפק ,קניון
שרונים ,צומת עדנים ,מחלף ירקון ,צומת הכפר הירוק ,בית
העלמין קרית שאול/משה סנה ,משה סנה/בני אפרים ,בני
אפרים/מנורה ,בני אפרים/חנה רובינא ,בני אפרים/שד’ קק''ל,
ביה''ס עמל/בני אפרים ,מכללת אפקה/בני אפרים ,שד'
רוקח/בכור שטרית ,לונה פארק/שד' רוקח ,גני
התערוכה/שדרות רוקח ,ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח ,אבן
גבירול/שדרות רוקח ,כיכר מילאנו/אבן גבירול ,אבן גבירול/שד'
נורדאו ,אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון דרום( ,עיריית ת''א/אבן
גבירול ,כיכר רבין/אבן גבירול ,אבן גבירול/השופטים ,אבן
גבירול/שד' שאול המלך ,אבן גבירול/מרמורק,
החשמונאים/קרליבך ,המסגר/יצחק שדה ,דרך בגין/נחמני,
הרכבת/דרך בגין ,ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים

צומת עדנים
מחלף ירקון
צומת הכפר הירוק
בית העלמין קרית שאול/משה סנה
Dr. Elie Tavin

משה סנה/בני אפרים
 61סנה משה

בני אפרים/מנורה
 297בני אפרים

בני אפרים/חנה רובינא
 279בני אפרים

בני אפרים/שד’ קק''ל
 261בני אפרים

ביה''ס עמל/בני אפרים
 241בני אפרים

מכללת אפקה/בני אפרים
Bney Efraim

שד' רוקח/בכור שטרית
 510רוקח ישראל

לונה פארק/שד' רוקח
 106רוקח ישראל

גני התערוכה/שדרות רוקח
Rokach Avenue

ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
אבן גבירול/שדרות רוקח
205א אבן גבירול

כיכר מילאנו/אבן גבירול
 181אבן גבירול

אבן גבירול/שד' נורדאו
153א אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון דרום(
 105אבן גבירול

עיריית ת''א/אבן גבירול
 71אבן גבירול

כיכר רבין/אבן גבירול
 63אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
 45אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך

 31אבן גבירול

אבן גבירול/מרמורק
 7אבן גבירול

החשמונאים/קרליבך
 88החשמונאים

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

דרך בגין/נחמני
 64נחמני

הרכבת/דרך בגין
HaRakevet

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←הוד השרון
 44תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

/1185המסגר
דרך מנחם בגין /המלאכה
Menachem Begin

לוחות זמנים של קו 570
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←הוד השרון
ראשון

15:45 - 15:00

שני

15:45 - 15:00

שלישי

15:45 - 15:00

רביעי

15:45 - 15:00

חמישי

15:45 - 15:00

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

השוק הסיטונאי/החשמונאים
 105החשמונאים

אבן גבירול/קרליבך

מידע על קו 570

 4אבן גבירול

כיוון :תל אביב-יפו←הוד השרון
תחנות44 :
משך הנסיעה 73 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים ,דרך
בגין/הרכבת/1185 ,המסגר ,דרך מנחם בגין /המלאכה ,השוק
הסיטונאי/החשמונאים ,אבן גבירול/קרליבך ,אבן גבירול/שד'
שאול המלך ,אבן גבירול/השופטים ,כיכר רבין/אבן גבירול,
עיריית ת''א/אבן גבירול ,אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון צפון( ,אבן
גבירול/פנקס ,כיכר מילאנו/אבן גבירול ,מרכז רבין/שד' רוקח,
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח ,גני התערוכה/שד' רוקח ,לונה
פארק/שד' רוקח ,ביה''ס עמל/בני אפרים ,בני אפרים/חנה
רובינא ,בני אפרים/מנורה ,משה סנה/בני אפרים ,בית עלמין
צבאי קרית שאול ,צומת הכפר הירוק ,מחלף מורשה ,מחלף
ירקון ,צומת עדנים ,דרך רמתיים/החרש ,צומת נווה נאמן ,דרך
רמתיים/ז'בוטינסקי ,צומת ירקונה ,צומת גני עם ,ככר הנשיא,
דרך מגדיאל/הפרסה ,דרך מגדיאל/אשכול ,דרך מגדיאל/זקיף,
סוקולוב/הידידות ,הנשיאים/חומש ,חנקין /החומש ,חנקין/נצח
ישראל ,ששת הימים/גולומב ,ששת הימים/קיבוץ גלויות ,ששת
הימים/מבצע משה ,החרמון/המעגל ,הגולן/החרמון

אבן גבירול/שד' שאול המלך
 26אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
Ibn Gvirol

כיכר רבין/אבן גבירול
 66אבן גבירול

עיריית ת''א/אבן גבירול
 88אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזרוב )כיוון צפון(
 120אבן גבירול

אבן גבירול/פנקס
 154אבן גבירול

כיכר מילאנו/אבן גבירול
 186אבן גבירול

מרכז רבין/שד' רוקח
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
 94רוקח ישראל

לונה פארק/שד' רוקח
 108רוקח ישראל

ביה''ס עמל/בני אפרים
 224בני אפרים

בני אפרים/חנה רובינא
 246בני אפרים

בני אפרים/מנורה
 260בני אפרים

משה סנה/בני אפרים
 56סנה משה

בית עלמין צבאי קרית שאול
3א תבין אלי

צומת הכפר הירוק
מחלף מורשה
מחלף ירקון
צומת עדנים
דרך רמתיים/החרש
צומת נווה נאמן
דרך רמתיים/ז'בוטינסקי
צומת ירקונה
צומת גני עם
הכשרת הישוב

ככר הנשיא
דרך מגדיאל/הפרסה
דרך מגדיאל/אשכול
דרך מגדיאל/זקיף
Magdiel

סוקולוב/הידידות
 6סוקולוב

הנשיאים/חומש
חנקין /החומש
חנקין/נצח ישראל
ששת הימים/גולומב
ששת הימים/קיבוץ גלויות
Sheshet HaYamim

ששת הימים/מבצע משה
Sheshet HaYamim

החרמון/המעגל
HaHermon

הגולן/החרמון

HaGolan
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