
כיוון: קריית אונו ← תל אביב-יפו

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 168
לוח זמנים של קו קריית אונו ← תל אביב-יפו

06:00 - 22:30ראשון

06:00 - 22:30שני

06:00 - 22:30שלישי

06:00 - 22:30רביעי

06:00 - 22:30חמישי

06:00 - 16:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 168
כיוון: קריית אונו ← תל אביב-יפו

תחנות: 37
משך הנסיעה: 43 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 168 (קריית אונו ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית אונו ← תל אביב-יפו: 06:00 - 22:30(2) תל אביב-יפו ← קריית אונו: 06:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 168 וכדי לדעת מתי יגיע קו 168

מפה ולוחות זמנים של קו 168

צפייה באתרקריית אונו ← תל אביב-יפו 168

מסוף קרית אונו

מרכז מסחרי רימון/דרך לוי אשכול

צה''ל / חבצלת

צה''ל/נחל דן

שלמה המלך/ההדר

שלמה המלך - קניון

דרך לוי אשכול/הרוגי מלכות בבל

דרך לוי אשכול/ירושלים

מיכאל וולך/דרך לוי אשכול

מועצה דתית קריית אונו/דוד רמז

דוד רמז/מרזוק ועזר

הרצל / גולומב

הרצל / וינגייט

הרצל/שד. נורדאו

כביש 471/זבוטינסקי

אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

אלוף שדה/כביש 4

אלוף שדה/דרך יצחק רבין

אלוף שדה/כורזין

דרך השלום/המאבק

דרך השלום/הטייסים

דרך הטייסים/דרך השלום

https://moovitapp.com/israel-1/lines/168/668465/2781030/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-13-668465-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: תל אביב-יפו ← קריית אונו

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 168
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← קריית אונו

06:00 - 23:00ראשון

06:00 - 23:00שני

06:00 - 23:00שלישי

06:00 - 23:00רביעי

06:00 - 23:00חמישי

06:00 - 16:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 168
כיוון: תל אביב-יפו ← קריית אונו

תחנות: 39
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לה גוורדיה/דרך הטייסים

לה גווארדיה/הגיבור האלמוני

לה גווארדיה/שער הגיא

יגאל אלון/לה גווארדיה

היכל הספורט/יגאל אלון

סינרמה/יצחק שדה

יצחק שדה/שונצינו

יצחק שדה/המסגר

לינקולן/דרך מנחם בגין

יהודה הלוי/שיינקין

יהודה הלוי/נחמני

יהודה הלוי/יבנה

יהודה הלוי/נחלת בנימין

מגדל שלום/מונטיפיורי

מסוף כרמלית/הכרמל

מסוף כרמלית

יצחק אלחנן/הכרמל

מגדל שלום/אחד העם

אלנבי/לילינבלום

דרך מנחם בגין/הגליל

הרכבת/סלומון

הרכבת/בני ברק

המסגר/יד חרוצים

יצחק שדה/המסגר

סינרמה/יצחק שדה

יצחק שדה/יגאל אלון

ביה''ס ניב/יצחק שדה

דרך משה דיין/משה שטינשנידר

לה גוורדיה/דרך הטייסים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/168/668465/2781030/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/168/668465/2781029/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


לוחות זמנים ומפה של קו 168 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

דרך השלום/דרך הטייסים

דרך השלום/המאבק

אלוף שדה/כורזין

אלוף שדה (דרך יצחק רבין)

מסוף אלוף שדה

אוניברסיטת בר אילן

הרצל/שד. נורדאו

הרצל/וינגייט

גולומב/מתנ''ס

קפלן/דוד רמז

ספורטק/לוי אשכול

יהודה הלוי/ישעיהו

הרי יהודה / עין חנוך

הרי יהודה / הרמה

הרמה / התבור

מרכז מסחרי גבעת סביון

יחזקאל / ירמיהו

קניון קרית אונו/שלמה המלך

תיכון בן צבי/שלמה המלך

שלמה המלך / ההדר

צה''ל/נחל שניר

הקריה האקדמית אונו/צה''ל

מרכז מסחרי רימון/דרך לוי אשכול

דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות

מסוף קרית אונו

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/168/668465/2781029/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/168/668465/2781030/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-668465&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

