
כיוון: תל אביב-יפו ← יהוד

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 556
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← יהוד

01:00 - 03:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 556
כיוון: תל אביב-יפו ← יהוד

תחנות: 56
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 556 תל אביב-יפו ← יהוד יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) תל אביב-יפו ← יהוד: 01:00 - 03:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 556 וכדי לדעת מתי יגיע קו 556

צפייה באתרתל אביב-יפו ← יהוד 556

מסוף רדינג/רציפים9 רוקח ישראל

דיזנגוף/בן יהודה283 דיזנגוף

בן יהודה/ירמיהו213 בן יהודה

בן יהודה/שדרות נורדאו195 בן יהודה

בן יהודה/ז'בוטינסקי163 בן יהודה

ארלוזורוב/בן יהודה13 ארלוזורוב

מרינה1 פרי אליעזר

חוף גורדון111 הרברט סמואל

חוף בוגרשוב/טיילת1 בוגרשוב

Hayarkon St 48הירקון/יונה הנביא

אלנבי/גאולה50 אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי70 אלנבי

אלנבי/מזא''ה82 אלנבי

אלנבי/מונטיפיורי100 אלנבי

Allenbyאלנבי/שד` רוטשילד

הרכבת/סלומון38 הרכבת

HaMasgerהמסגר/יד חרוצים

המסגר/ריב''ל18 המסגר

המסגר/המלאכה54 המסגר

Beit Kalka Bridgeקריית הממשלה/דרך מנחם בגין

ת. רכבת השלום/גבעת
Givat HaTahmoshetהתחמושת

מפה ולוחות זמנים של קו 556

https://moovitapp.com/israel-1/lines/556/669437/2789134/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93
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%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93-Israel-1-13-669437-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93


דרך השלום/יגאל אלון8 השלום

דרך השלום/תוצרת הארץ16 השלום

דרך השלום/חביבה רייק34 השלום

דרך השלום/דרך יצחק רבין72 השלום

דרך השלום/דרך הטייסים98 השלום

דרך השלום/המאבק25 אשרמן יוסף

אלוף שדה/כורזין

אלוף שדה/דרך יצחק רבין

אלוף שדה/הירדן

מסוף אלוף שדה

אוניברסיטת בר אילן9 יגאל אלון

לוי אשכול/רפאל איתן

ספורטק/לוי אשכול

לוי אשכול / וולך

Levi Eshkolדרך לוי אשכול/ירושלים

דרך לוי אשכול/הרוגי מלכות בבל

Shlomo HaMelechלוי אשכול/קניון

לוי אשכול / התמר

HaShikmaדרך לוי אשכול/צה''ל

לוי אשכול / דורי

מבואות/דרך חטיבת אלכסנדרוני

מבואות/המתנחלים

מבואות/הר דפנהמבואות

Mevootמבואות / השיקמה

השיקמה/סמטת הגיא

השיקמה / הורדים

השיקמה / הזית

רמז / הרצל

רמז/קפלן

וייצמן/רמז

Weizmannוייצמן/קדושי מצרים

Weizmannויצמן / המעפילים

דרך העצמאות / וייצמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/556/669437/2789134/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93


העצמאות / חתוכה

מסוף יהוד/הורדה



לוחות זמנים ומפה של קו 556 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/556/669437/2789134/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93
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&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
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93
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%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93&lang=he

