
כיוון: נצרת עילית ← עפולה

49 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 356
לוח זמנים של קו נצרת עילית ← עפולה

06:15 - 21:00ראשון

06:15 - 21:00שני

06:15 - 21:00שלישי

06:15 - 21:00רביעי

06:15 - 21:00חמישי

06:15 - 16:30שישי

20:50 - 22:50שבת

מידע על קו 356
כיוון: נצרת עילית ← עפולה

תחנות: 49
משך הנסיעה: 49 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בי''ס יודפת/דליה, דליה/יקינטון,
קופ''ח כללית/יקינטון, מתנ''ס הר יונה/יקינטון, יקינטון/ניצן,

יקינטון/מורן, בית ספר נטופה/יקינטון, מעלה יצחק/עין מאהל,
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק, אזוה''ת/מעלה יצחק, בית
עלמין חדש/שער ד', בית עלמין ישן/מעלה יצחק, תבור/נוף

תבור, בית ספר עצמון/תבור, עצמון/ארבל, עצמון/שומרון,
קופת חולים/חרמון, מלון פלאזה/כרמל, כרמל/גלבוע,

גלבוע/מעלה עלית, בית העירייה/גלבוע, מרכז תרבות/מעלה
יצחק, השושנים/ציפורן, בית ספר קשת/סביון, דרך אריאל

שרון/סביון, החצב/יזרעאל, תיבות דואר/החצב, מרכז
דדו/יזרעאל, הגפן/החיטה, החיטה/שדרות מעלה יצחק, קניון
לב העיר/דרך החטיבות, דרך הציונות/החטיבות, הציונות/דרך

העמק, מסעף כניסה למנהרות, מחלף איכסאל, מסעף תל
עדשים, מכללת עמק יזרעאל, מסעף מזרע, מסעף כפר גדעון,

מסעף בלפוריה, מעונות הסטודנטים/יואש דובנוב, תחנת
רכבת עפולה/יואש דובנוב, מכבי אש/חטיבה תשע, היכל

התרבות/חטיבה תשע, הנשיא וייצמן/כיכר העצמאות, ת.
מרכזית עפולה/הורדה, ההסתדרות/שד. יצחק רבין, שד. יצחק

רבין/דרך בן גוריון, בית חולים העמק

לקו 356 (נצרת עילית ← עפולה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נצרת עילית ← עפולה: 06:15 - 21:00 (2) עפולה ← נצרת עילית: 06:50 - 22:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 356 וכדי לדעת מתי יגיע קו 356

צפייה באתרנצרת עילית ← עפולה 356

בי''ס יודפת/דליה

דליה/יקינטון

קופ''ח כללית/יקינטון

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/ניצן
Agmon

יקינטון/מורן

בית ספר נטופה/יקינטון

מעלה יצחק/עין מאהל

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

אזוה''ת/מעלה יצחק

בית עלמין חדש/שער ד'

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

תבור/נוף תבור

בית ספר עצמון/תבור

עצמון/ארבל

עצמון/שומרון

קופת חולים/חרמון

מלון פלאזה/כרמל

כרמל/גלבוע

מפה ולוחות זמנים של קו 356

https://moovitapp.com/israel-1/lines/356/281546/798948/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%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%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94-Israel-1-11-281546-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


גלבוע/מעלה עלית

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

השושנים/ציפורן

בית ספר קשת/סביון

דרך אריאל שרון/סביון

החצב/יזרעאל

תיבות דואר/החצב

מרכז דדו/יזרעאל
Yizrael

הגפן/החיטה

החיטה/שדרות מעלה יצחק
HaHita

קניון לב העיר/דרך החטיבות

דרך הציונות/החטיבות

הציונות/דרך העמק

מסעף כניסה למנהרות
ואדי אל חאג'

מחלף איכסאל

מסעף תל עדשים

מכללת עמק יזרעאל

מסעף מזרע

מסעף כפר גדעון

מסעף בלפוריה

מעונות הסטודנטים/יואש דובנוב

תחנת רכבת עפולה/יואש דובנוב

מכבי אש/חטיבה תשע

היכל התרבות/חטיבה תשע
Hativa Tesha

הנשיא וייצמן/כיכר העצמאות

ת. מרכזית עפולה/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/356/281546/798948/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


ההסתדרות/שד. יצחק רבין

שד. יצחק רבין/דרך בן גוריון
Yizhak Rabin Avenue

בית חולים העמק



כיוון: עפולה ← נצרת עילית

51 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 356
לוח זמנים של קו עפולה ← נצרת עילית

06:50 - 22:50ראשון

06:50 - 22:50שני

06:50 - 22:50שלישי

06:50 - 22:50רביעי

06:50 - 22:50חמישי

06:50 - 15:50שישי

20:45 - 23:40שבת

מידע על קו 356
כיוון: עפולה ← נצרת עילית

תחנות: 51
משך הנסיעה: 49 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית חולים העמק, שד. יצחק
רבין/דרך בן גוריון, יצחק רבין/ההסתדרות, ת. מרכזית

עפולה/רציפים, כיכר העצמאות, היכל התרבות/חטיבה
תש''ע, מכבי אש/חטיבה תשע, תחנת רכבת עפולה/יואש

דובנוב, צומת עוקף עפולה, מסעף בלפוריה, מסעף כפר
גדעון, מסעף מזרע, מכללת עמק יזרעאל, מסעף תל עדשים,

מחלף איכסאל, מרכז ביג, שוק עירוני/דרך הציונות, קניון לב
העיר/דרך החטיבות, השושנים/ציפורן, בית ספר קשת/סביון,

דרך אריאל שרון/סביון, החצב/יזרעאל, תיבות דואר/החצב,
מרכז דדו/יזרעאל, הגפן/החיטה, החיטה/שדרות מעלה יצחק,

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק, בית העירייה/גלבוע,
גלבוע/רימון, מרכז קליטה/כרמל, כרמל, חרמון/כרמל, קופת

חולים/חרמון, עצמון/מירון, מרכז רסקו, תבור/רקפת,
תבור/קישון, אורט יגאל אלון/מעלה יצחק, בית עלמין

ישן/מעלה יצחק, 'בית עלמין חדש/שער ד, מרכז
מסחרי/שדרות מעלה יצחק, מעלה יצחק/עין מאהל, בית ספר

נטופה/יקינטון, יקינטון/מורן א, יקינטון/עדעד, יקינטון/ניצן,
מתנ''ס הר יונה/יקינטון, יקינטון/אלומה, דליה/קורנית, גן

ילדים/כרכום, כרכום/שדרות מעלה יצחק

בית חולים העמק

שד. יצחק רבין/דרך בן גוריון

יצחק רבין/ההסתדרות

ת. מרכזית עפולה/רציפים
Kehilat Zion

כיכר העצמאות

היכל התרבות/חטיבה תש''ע
Hativa Tesha

מכבי אש/חטיבה תשע

תחנת רכבת עפולה/יואש דובנוב

צומת עוקף עפולה

מסעף בלפוריה

מסעף כפר גדעון

מסעף מזרע

מכללת עמק יזרעאל

מסעף תל עדשים

מחלף איכסאל

מרכז ביג

שוק עירוני/דרך הציונות

קניון לב העיר/דרך החטיבות

השושנים/ציפורן

בית ספר קשת/סביון

דרך אריאל שרון/סביון

החצב/יזרעאל

תיבות דואר/החצב

מרכז דדו/יזרעאל
Yizrael

הגפן/החיטה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/356/281546/798947/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


החיטה/שדרות מעלה יצחק
HaHita

מכללת נוף הגליל/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית העירייה/גלבוע
Gilboa

גלבוע/רימון
Gilboa

מרכז קליטה/כרמל

כרמל
Carmel

חרמון/כרמל

קופת חולים/חרמון

עצמון/מירון

מרכז רסקו

תבור/רקפת

תבור/קישון

אורט יגאל אלון/מעלה יצחק

בית עלמין ישן/מעלה יצחק

'בית עלמין חדש/שער ד

מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק

מעלה יצחק/עין מאהל

בית ספר נטופה/יקינטון

יקינטון/מורן א

יקינטון/עדעד

יקינטון/ניצן

מתנ''ס הר יונה/יקינטון

יקינטון/אלומה

דליה/קורנית

גן ילדים/כרכום

כרכום/שדרות מעלה יצחק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/356/281546/798947/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 356 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/356/281546/798948/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94&lang=he

