
כיוון: חולון ← תל אביב-יפו

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 40
לוח זמנים של קו חולון ← תל אביב-יפו

04:45 - 11:50ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

04:55 - 16:25שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 40
כיוון: חולון ← תל אביב-יפו

תחנות: 46
משך הנסיעה: 60 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 40 (חולון ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חולון ← תל אביב-יפו: 04:45 - 11:50(2) תל אביב-יפו ← חולון: 05:00 - 11:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 40 וכדי לדעת מתי יגיע קו 40

מפה ולוחות זמנים של קו 40

צפייה באתרחולון ← תל אביב-יפו 40

חניון אגד/חורשת היובל

תחנת דלק היובל/משה דיין

ת. רכבת הקוממיות

בית העלמין/הקוממיות

אנה פרנק/הקוממיות

אנה פרנק/הרב מיימון

אנה פרנק/כ''ט בנובמבר

כ''ט בנובמבר/אנה פרנק

הרב לוי/הדקל

תיכון שז''ר/הרב לוי

יוספטל/כצנלסון

יוספטל/משה שרת

יוספטל/בלפור

בלפור/פרלשטיין

בלפור/הרב קוק

רוטשילד/בלפור

שד' העצמאות/רוטשילד

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

גבעת התמרים/שד' ירושלים

שד' ירושלים/מחרוזת

מרכז הטניס/הרב הלר

היינריך היינה/שז"ר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/40/736973/3220167/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-736973&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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-1-3-736973-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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 ← חולון

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 40
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← חולון

05:00 - 11:45ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

05:15 - 16:55שישי

היינריך היינה/נס לגויים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

אצטדיון בלומפילד/שלבים

שלבים/אליפלט

אליפלט/הרבי מבכרך

אילת/אליפלט

אילת/שלוש

דרך יפו/הרצל

דרך יפו/נחלת בנימין

דרך מנחם בגין/הגליל

דרך מנחם בגין/הרכבת

1185/המסגר

המסגר/המלאכה

דרך מנחם בגין/הארבעה

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

E ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

דרך נמיר/פנקס

דרך נמיר/יהודה המכבי

דרך נמיר/חיים לבנון

קניון רמת אביב/אינשטיין

האוניברסיטה/חיים לבנון

מכון התקנים/חיים לבנון

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

ת. רכבת אונברסיטה/הורדה

ת. רכבת אונברסיטה/איסוף

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

מכון התקנים/חיים לבנון

האוניברסיטה/חיים לבנון

קניון רמת אביב/אינשטיין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/40/736973/3220167/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-736973&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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/40/736973/3220166/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-736973&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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


לא פעילשבת

מידע על קו 40
כיוון: תל אביב-יפו ← חולון

תחנות: 47
משך הנסיעה: 55 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך נמיר/אינשטיין

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי

תיכון חדש רבין/דרך נמיר

דרך נמיר/ז'בוטינסקי

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

קריית הממשלה/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/החשמונאים

ת.רק''ל קרליבך/לינקולן

דרך מנחם בגין/הרכבת

חברת החשמל/דרך מנחם בגין

דרך בגין/אלנבי

דרך יפו/נחלת בנימין

דרך יפו/הרצל

אילת/שלוש

אליפלט/הרבי מבכרך

שלבים/אליפלט

אצטדיון בלומפילד/שלבים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

היינריך היינה/נס לגויים

היינריך הינה/יגאל ידין

אד קוץ'/אלפרדו דבלין

שד' ירושלים/מחרוזת

גבעת התמרים/שד' ירושלים

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

רוטשילד/שדרות העצמאות

בלפור/ירושלים

בלפור/הרב קוק

בלפור/ז'בוטינסקי

בלפור/יוספטל

יוספטל/בלפור

יוספטל/החשמונאים

יוספטל/הרב ניסנבאום

https://moovitapp.com/israel-1/lines/40/736973/3220166/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-3-736973&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%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 40 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

קניון בת ים/הרב לוי

הרב לוי/הדקל

כ''ט בנובמבר/הרב לוי

אנה פרנק/כ''ט בנובמבר

אנה פרנק/הרב מיימון

אנה פרנק/הקוממיות

בית העלמין/הקוממיות

תחנת רכבת קוממיות

חניון אגד/דן שומרון

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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