
כיוון: מחלף חמד ← מחלף חמד

27 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 59
לוח זמנים של קו מחלף חמד ← מחלף חמד

06:00 - 20:00ראשון

06:00 - 20:00שני

06:00 - 20:00שלישי

06:00 - 20:00רביעי

06:00 - 20:00חמישי

09:00 - 14:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 59
כיוון: מחלף חמד ← מחלף חמד

תחנות: 27
משך הנסיעה: 29 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מחלף חמד, הראל/יסמין, מרכז
קליטה/הראל, תחנת משטרה/הראל, הראל/יצחק נסים,
תחנת משטרה/הראל, הראל/יסמין, מחלף הראל, מחלף

הראל/שדרות החוצבים, שבע אחיות/מוצא הקטנה, שבע
אחיות/מבוא שזיף, 3985/דיור מוגן מעון הרופא, מוצא עילית

3/האלון, מעלה הארז/השקד, מוצא עילית/מעלה הארז,
מזכירות, מוצא / יקב אפרת, הצייר לודויג בלום, שמעון

סוויסה/חצב, שמעון סוויסה/חצב, שמעון סוויסה, שמעון
סוויסה/רקפת, הראל/יצחק נסים, תחנת משטרה/הראל,

הראל/יסמין, מחלף הראל, מחלף חמד

לקו 59 מחלף חמד ← מחלף חמד יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מחלף חמד ← מחלף חמד: 06:00 - 20:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 59 וכדי לדעת מתי יגיע קו 59

צפייה באתרמחלף חמד ← מחלף חמד 59

מחלף חמד

הראל/יסמין

מרכז קליטה/הראל

תחנת משטרה/הראל

הראל/יצחק נסים

תחנת משטרה/הראל
Maapilim

הראל/יסמין

מחלף הראל

מחלף הראל/שדרות החוצבים

שבע אחיות/מוצא הקטנה

שבע אחיות/מבוא שזיף

3985/דיור מוגן מעון הרופא

מוצא עילית 3/האלון

מעלה הארז/השקד

מוצא עילית/מעלה הארז

מזכירות

מוצא / יקב אפרת

הצייר לודויג בלום
Sorek

שמעון סוויסה/חצב

מפה ולוחות זמנים של קו 59

https://moovitapp.com/israel-1/lines/59/765245/3398919/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93
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%97%D7%9C%D7%A3_%D7%97%D7%9E%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3_%D7%97%D7%9E%D7%93-Israel-1-2-765245-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93


שמעון סוויסה/חצב

שמעון סוויסה

שמעון סוויסה/רקפת

הראל/יצחק נסים

תחנת משטרה/הראל
Maapilim

הראל/יסמין

מחלף הראל

מחלף חמד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/59/765245/3398919/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%20%D7%97%D7%9E%D7%93


לוחות זמנים ומפה של קו 59 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
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