
כיוון: מסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה

53 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 555
לוח זמנים של קו מסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה

00:00 - 01:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:00 - 01:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 555
כיוון: מסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה

תחנות: 53
משך הנסיעה: 53 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 555 מסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה: 00:00 - 01:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 555 וכדי לדעת מתי יגיע קו 555

צפייה באתרמסוף יהוד/עליה ← מסוף רדינג/הורדה 555

מסוף יהוד/עליה

דרך העצמאות / וייצמן

דרך העצמאות/יעקב בר סימנטוב

שדרות מנחם בגין/שדרות משה דיין

צומת יהוד מערב/כביש 461

קניון סביונים/461

כביש 461 / נווה מונוסון

HaAtzmautהעצמאות/צומת סביון

HaAtzmautהעצמאות/הכלנית

העצמאות/החצב

העצמאות/ירושלים

היכל התרבות/שדרות אליהו סעדון

שדרות אליהו סעדון/סקלאר לו

Olei HaGardomשדרות בן פורת/הל''ה

בן פורת/ראשונים

Mordechai Ben Porath Avenueבן פורת/נילי

Yehezkel Kazazיחזקאל קזז / מונטיפיורי

יחזקאל קזז/דרך לוד

מחנה דורי

דרך לוד / צומת רמת פנקס

Lodמחלף מסובים/דרך לוד

חוות הזרע/דרך לוד

מפה ולוחות זמנים של קו 555

https://moovitapp.com/israel-1/lines/555/668499/5424268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93~2F%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-13-668499-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%2F%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


דרך הטייסים/דרך בר לב128 הטייסים

דרך הטייסים/ככר הרב פרדס94 הטייסים

דרך הטייסים/שלם

HaTayasimדרך הטייסים/עודד

פארק וולפסון/דרך הטייסים39 הטייסים

אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים57 ס"ה

לה גוורדיה/דרך הטייסים91 לה גוארדיה

לה גווארדיה/הגיבור האלמוני69 לה גוארדיה

לה גווארדיה/שער הגיא43 לה גוארדיה

לה גווארדייה/יגאל אלון27 לה גוארדיה

מחלף לה גווארדייהלה גווארדיה

HaRakevetהרכבת/סלומון

חברת החשמל/דרך מנחם בגין15 בגין מנחם

אלנבי/לילינבלום115 אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי97 אלנבי

אלנבי/מזא''ה83 אלנבי

אלנבי/בלפור65 אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי59 אלנבי

אלנבי/ביאליק43 אלנבי

גאולה/הכובשים33 גאולה

הירקון/אלנבי44 הירקון

הירקון/טרומפלדור8 טרומפלדור

חוף בוגרשוב/הירקון90א הירקון

חוף פרישמן112 הירקון

הירקון/עם ישראל חי154 הירקון

הירקון/ארלוזורוב192 הירקון

בן יהודה/ז'בוטינסקי200 בן יהודה

בן יהודה/שד' נורדאו238 בן יהודה

עירוני ה'/בן יהודה254 בן יהודה

דיזנגוף/בן יהודה332 דיזנגוף

מסוף רדינג/הורדה511 רוקח ישראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/555/668499/5424268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93~2F%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 555 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/555/668499/5424268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93~2F%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
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