
כיוון: יהוד ← תל אביב-יפו

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 56
לוח זמנים של קו יהוד ← תל אביב-יפו

05:30 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 16:30שישי

18:00 - 23:30שבת

מידע על קו 56
כיוון: יהוד ← תל אביב-יפו

תחנות: 52
משך הנסיעה: 61 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 56 (יהוד ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) יהוד ← תל אביב-יפו: 00:00 - 23:30(2) תל אביב-יפו ← יהוד: 00:30 - 23:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 56 וכדי לדעת מתי יגיע קו 56

מפה ולוחות זמנים של קו 56

צפייה באתריהוד ← תל אביב-יפו 56

העצמאות/ הרצל

דרך העצמאות/סעדיה חתוכה

וייצמן / צבי ישי

אתר הנצחה/ויצמן

רמז/הרא''ה

רמז/חנה סנש

רמז/יעקב בר סימנטוב

השקמה / הזית

השיקמה/הנוף

השקמה / הדרום

מבואות/הר דפנה

מבואות/המעגל

מבואות/דרך חטיבת אלכסנדרוני

מרכז מסחרי רימון/דרך לוי אשכול

דרך לוי אשכול/שטרן

דרך לוי אשכול/התמר

קניון קריית אונו/דרך לוי אשכול

יחזקאל/בר יהודה

מרכז מסחרי גבעת סביון

הגליל/עמק יזרעאל

בית ספר ראשונים/הגליל

מרכז הבמה/קדושי השואה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/56/669413/2789085/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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%99%D7%94%D7%95%D7%93%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-1-13-669413-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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 ← יהוד

57 תחנות

לוחות זמנים של קו 56
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← יהוד

ים המלח/הערבה

בית ספר אריאל/הרי יהודה

הרי יהודה / הרמה

הרי יהודה/עין שמש

יהודה הלוי/ישעיהו

דרך לוי אשכול/יצחק רבין

מחלף אונו/כביש 471

כביש 471/זבוטינסקי

אוניברסיטת בר אילן/דרך אשכול

אלוף שדה/כביש 4

אלוף שדה/הירדן

אלוף שדה/דרך יצחק רבין

אלוף שדה/כורזין

דרך השלום/המאבק

דרך השלום/דרך הטייסים

דרך השלום/דרך יצחק רבין

בית העלמין/דרך השלום

דרך השלום/תוצרת הארץ

ת. רכבת השלום

קפלן/אלוף מנדלר

לאונרדו דה וינצ'י/קפלן

לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך

כיכר רבין/אבן גבירול

עיריית תל אביב-יפו/אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזורוב

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/פרופ' שור

כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/שד' רוקח

מסוף רדינג/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/56/669413/2789085/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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/56/669413/2789084/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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


01:00 - 23:45ראשוןצפייה בלוחות הזמנים של הקו

00:30 - 23:45שני

00:30 - 23:45שלישי

00:30 - 23:45רביעי

00:30 - 23:45חמישי

00:30 - 17:00שישי

18:00 - 23:30שבת

מידע על קו 56
כיוון: תל אביב-יפו ← יהוד

תחנות: 57
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מסוף רדינג/רציפים

אבן גבירול/שדרות רוקח

כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/פנקס

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/ארלוזורוב

עיריית תל אביב - יפו/אבן גבירול

כיכר רבין/אבן גבירול

שאול המלך/לונדון מינסטור

דובנוב/קפלן

קפלן/אלוף מנדלר

ת. רכבת השלום

דרך השלום/יגאל אלון

דרך השלום/תוצרת הארץ

דרך השלום/חביבה רייק

דרך השלום/דרך יצחק רבין

דרך השלום/דרך הטייסים

דרך השלום/המאבק

אלוף שדה/כורזין

אלוף שדה (דרך יצחק רבין)

אלוף שדה/הירדן

מסוף אלוף שדה

אוניברסיטת בר אילן

ספורטק/דרך לוי אשכול

ספורטק/לוי אשכול

יהודה הלוי/ישעיהו

הרי יהודה / עין חנוך

הרי יהודה / הרמה

בית ספר אריאל/הרי יהודה

ים המלח/הנגב

ים המלח/הערבה

מרכז הבמה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/56/669413/2789084/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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/56/669413/2789084/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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 56 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

ככר קדושי השואה

בי''ס גנים/הגליל

מועצת גני תקווה

הגליל/העמקים

מרכז מסחרי גבעת סביון

יחזקאל / ירמיהו

קניון קרית אונו/דרך לוי אשכול

דרך לוי אשכול/התמר

דרך לוי אשכול/צה''ל

מרכז מסחרי רימון/דרך לוי אשכול

מבואות/דרך חטיבת אלכסנדרוני

מבואות/המתנחלים

מבואות/הר דפנה

מבואות / השיקמה

השיקמה/סמטת הגיא

השיקמה / הורדים

השיקמה / הזית

רמז / הרצל

רמז/קפלן

וייצמן/רמז

וייצמן/קדושי מצרים

ויצמן / המעפילים

דרך העצמאות / וייצמן

העצמאות / חתוכה

מסוף יהוד/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/56/669413/2789085/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-669413&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%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
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