
כיוון: נופים ← תל אביב-יפו

31 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 286
לוח זמנים של קו נופים ← תל אביב-יפו

06:45ראשון

06:45שני

06:45שלישי

06:45רביעי

06:45חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 286
כיוון: נופים ← תל אביב-יפו

תחנות: 31
משך הנסיעה: 74 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: הדקל/סובה, הדקל/הצבעוני,
מסוף שדרות הראשונים, בסיס צבאי, צומת יקיר, הר

השומרון/נחל קנה, צומת רבבה, דרך ברקן/הענבר, דרך ברקן
/חלמיש, ברקן, דרך ברקן/חלמיש, דרך ברקן/השהם,

השהם/הברקת, השהם/האודם, מסוף אורנית, מחלף ראש
העין מזרח, מחלף ירקון, מחלף מורשה, מחלף גהה, דרך

ז'בוטינסקי/דב הוז, ז'בוטינסקי/ אבו חצירא, דרך זאב
ז'בוטינסקי/החשמונאים, דרך ז'בוטינסקי/רש''י, דרך

ז'בוטינסקי/ביאליק, מגדלי אביב/ז'בוטינסקי, ת. רכבת תל אביב
- סבידור/על פרשת דרכים, קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין,
גשר קלקא/דרך מנחם בגין, המסגר/המלאכה, המסגר/יד

חרוצים, ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה

לקו 286 נופים ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נופים ← תל אביב-יפו: 06:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 286 וכדי לדעת מתי יגיע קו 286

צפייה באתרנופים ← תל אביב-יפו 286

הדקל/סובה

הדקל/הצבעוני

מסוף שדרות הראשונים

בסיס צבאי

צומת יקיר

הר השומרון/נחל קנה

צומת רבבה

דרך ברקן/הענבר

דרך ברקן /חלמיש

ברקן

דרך ברקן/חלמיש

דרך ברקן/השהם
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מחלף ירקון

מחלף מורשה

מחלף גהה

מפה ולוחות זמנים של קו 286

https://moovitapp.com/israel-1/lines/286/668552/2781187/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%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%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%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-1-17-668552-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%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


דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא

דרך זאב ז'בוטינסקי/החשמונאים

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
125 ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
79 ביאליק

מגדלי אביב/ז'בוטינסקי

ת. רכבת תל אביב - סבידור/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין
8 עין דור

גשר קלקא/דרך מנחם בגין
1 מקלף מרדכי

המסגר/המלאכה
41 המסגר

המסגר/יד חרוצים
HaMasger

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
Floor 6

https://moovitapp.com/israel-1/lines/286/668552/2781187/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%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 286 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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