
כיוון: ירושלים ← מבשרת ציון

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 156
לוח זמנים של קו ירושלים ← מבשרת ציון

13:30 - 19:30ראשון

13:30 - 19:30שני

13:30 - 19:30שלישי

13:30 - 19:30רביעי

13:30 - 19:30חמישי

11:30 - 14:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 156
כיוון: ירושלים ← מבשרת ציון

תחנות: 37
משך הנסיעה: 33 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 156 (ירושלים ← מבשרת ציון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← מבשרת ציון: 13:30 - 19:30(2) מבשרת ציון ← ירושלים: 06:00 - 08:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 156 וכדי לדעת מתי יגיע קו 156

מפה ולוחות זמנים של קו 156

צפייה באתרירושלים ← מבשרת ציון 156

משרד ראש הממשלה/דרך רופין

מוזיאון המדע/רופין

קפלן/רופין

הכנסת/קפלן

גן הורדים/זוסמן

בית המשפט העליון/זוסמן

חניון הלאום

בנייני האומה

בן גוריון/שערי ירושלים

הראל/יסמין

מרכז קליטה/הראל

תחנת משטרה/הראל

הראל/יצחק נסים

שד.החושן/הראל

שד.החושן/אופיר

שד.החושן/ענבר

שד.החושן/נופך

כיכר הבדולח

ברקת/אופל

ברקת/אופל

שד.החושן/ברקת

שד.החושן/אופיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/156/204734/613451/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204734&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-Israel-1-2-204734-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


כיוון: מבשרת ציון ← ירושלים

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 156
לוח זמנים של קו מבשרת ציון ← ירושלים

06:00 - 08:45ראשון

06:00 - 08:45שני

06:00 - 08:45שלישי

06:00 - 08:45רביעי

06:00 - 08:45חמישי

06:40 - 07:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 156
כיוון: מבשרת ציון ← ירושלים

תחנות: 35
משך הנסיעה: 37 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

כרמל/ארבל

כרמל/חרמון

כרמל/הדרור

חרמון/הר מירון

הר מירון/חרמון

הר מירון/חרמון

הדרור/חרמון

הדרור/הזמיר

הדרור/הסנונית

הדרור/הזמיר

יצחק נסים/חרמון

הראל/יצחק נסים

תחנת משטרה/הראל

הראל/יסמין

מחלף הראל

הראל/יסמין

מרכז קליטה/הראל

תחנת משטרה/הראל

יצחק נסים/חרמון

הדרור/הזמיר

הדרור/סמטת דוכיפת

הדרור/הזמיר

הדרור/חרמון

חרמון/הר מירון

הר מירון/חרמון

הר מירון/חרמון

כרמל/חרמון

כרמל/ארבל

שד.החושן/הראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/156/204734/613451/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204734&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/156/204734/613452/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204734&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 156 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

שד.החושן/אופיר

שד.החושן/ענבר

שד.החושן/נופך

כיכר הבדולח

ברקת/אופל

ברקת/אופל

שד.החושן/ברקת

שד.החושן/אופיר

הראל/יצחק נסים

תחנת משטרה/הראל

הראל/יסמין

מחלף הראל

מחלף הראל

ויצמן/גבעת שאול

בנייני האומה/שדרות שז''ר

בנייני האומה/הנשיא השישי

בית משפט העליון/זוסמן

גן הורדים/זוסמן

הכנסת/קפלן

רופין/קפלן

וולפסון/קפלן

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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