
כיוון: חניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית
יעקב/דרך מנחם בגין

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 98
לוח זמנים של קו חניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית

יעקב/דרך מנחם בגין

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

05:30 - 22:30רביעי

05:30 - 22:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 98
כיוון: חניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית יעקב/דרך

מנחם בגין
תחנות: 41

משך הנסיעה: 37 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו: חניון קרית אריה/החרש, יגיע

כפיים/הפסגות, אבשלום גיסין/משה דיין, אבשלום גיסין/משה
דיין, חברת חשמל/משה דיין, בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי, בית

חולים שניידר, חווה חקלאית/קפלן, קפלן / הנרקיסים, חטיבת
ביניים עלומים/דגל ראובן, דגל ראובן / וייצמן, קופ''ח/דגל

ראובן, טרומפלדור/דגל ראובן, הנשיאים/יטקובסקי אחים, מיכל
כץ/יהוד בית חולים השרון, רוטשילד/גד מכנס, רוטשילד/קק''ל,
רוטשילד/בלפור, ההסתדרות/רוטשילד, הסתדרות/חיים עוזר,

וולפסון - עירייה, דוד וולפסון/ליפה ויניצקי, וולפסון /עין גנים,
בי''ס עין גנים, עין גנים / אחד העם, עין גנים / מחנה יהודה,
בי''ס ברנר/עין גנים, צומת סירקין, הרב עובדיה יוסף/יקותיאל

אדם, ספורטק/הרב עובדיה יוסף, דרך מנחם בגין/השופר,
ספרייה/מנחם בגין, דרך מנחם בגין/ויינברגר, דרך מנחם

בגין/חנה רובינא, דרך בגין/אברהם ריין, טבריה/עזרה ונחמיה,
טבריה/שבט דן, טבריה/שבט בנימין, צפת/שבט אשר, הרב

אלבז/צפת, בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

לקו 98 (חניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) חניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין: 05:30 - 22:30 (2) צפת/שבט דן ← מסוף חרש: 06:00 - 23:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 98 וכדי לדעת מתי יגיע קו 98

צפייה באתרחניון קרית אריה/החרש ← בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין 98

חניון קרית אריה/החרש
HaHarash

יגיע כפיים/הפסגות

אבשלום גיסין/משה דיין
Avshalom Gisin

אבשלום גיסין/משה דיין

חברת חשמל/משה דיין

בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי

בית חולים שניידר

חווה חקלאית/קפלן

קפלן / הנרקיסים

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Yosef Kremerman

דגל ראובן / וייצמן

קופ''ח/דגל ראובן
16 דגל ראובן

טרומפלדור/דגל ראובן

הנשיאים/יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

מיכל כץ/יהוד בית חולים השרון

רוטשילד/גד מכנס
Gad Machnes

מפה ולוחות זמנים של קו 98

https://moovitapp.com/israel-1/lines/98/481685/1756870/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
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%A0%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-Israel-1-17-481685-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


רוטשילד/קק''ל
146 רוטשילד

רוטשילד/בלפור

ההסתדרות/רוטשילד
2א ההסתדרות

הסתדרות/חיים עוזר
HaHistadrut

וולפסון - עירייה
Sarah Ahronsohn

דוד וולפסון/ליפה ויניצקי

וולפסון /עין גנים

בי''ס עין גנים

עין גנים / אחד העם

עין גנים / מחנה יהודה
Ein Gannim

בי''ס ברנר/עין גנים

צומת סירקין
Ein Gannim

הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

דרך מנחם בגין/השופר

ספרייה/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/ויינברגר

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך בגין/אברהם ריין

טבריה/עזרה ונחמיה

טבריה/שבט דן

טבריה/שבט בנימין
Tveria

צפת/שבט אשר

הרב אלבז/צפת

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/98/481685/1756870/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


כיוון: צפת/שבט דן ← מסוף חרש

43 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 98
לוח זמנים של קו צפת/שבט דן ← מסוף חרש

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

06:00 - 23:15רביעי

06:00 - 23:15חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 98
כיוון: צפת/שבט דן ← מסוף חרש

תחנות: 43
משך הנסיעה: 37 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: צפת/שבט דן, צפת/שבט בנימין,
צפת/הרב אלבז, צפת/טבריה, טבריה/צפת, טבריה/שבט

בנימין, טבריה/עזרא ונחמיה, דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה,
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין, דרך מנחם בגין/חנה רובינא,

דרך מנחם בגין/ויינברגר, מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין, הרב
עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין, ספורטק/הרב עובדיה יוסף,

צומת סירקין, אלעזר פרידמן/עין גנים, בי''ס ברנר/עין גנים, עין
גנים/אחד העם, וולפסון / עין גנים, דוד וולפסון / יהודה הלוי,

דוד וולפסון - עירייה, ההסתדרות/איכילוב, רוטשילד /
פרנקפורטר, רוטשילד/חיים כהן, רוטשילד/יהוד,

רוטשילד/פיארברג, מיכל לייב כץ/שלום קלוקר, מרכז רפואי
גולדה השרון / מיכל לייב כץ, הנשיאים / יטקובסקי אחים,

טרומפלדור/דגל ראובן, קופ''ח/דגל ראובן, דגל ראובן / וייצמן,
דגל ראובן/בן גוריון, חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן,

קפלן/דגל ראובן, חווה חקלאית/קפלן, קפלן/ארלוזורוב, בי''ח
שניידר/קפלן, בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב, חברת

חשמל/משה דיין, אבשלום גיסין / משה דיין, יגיע
כפיים/הפסגות, מסוף חרש

צפת/שבט דן

צפת/שבט בנימין
Tsfat

צפת/הרב אלבז

צפת/טבריה

טבריה/צפת

טבריה/שבט בנימין
Tveria

טבריה/עזרא ונחמיה

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/ויינברגר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
HaInbal

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

ספורטק/הרב עובדיה יוסף
Vaad Arba Aratsot

צומת סירקין

אלעזר פרידמן/עין גנים

בי''ס ברנר/עין גנים
Ein Gannim

עין גנים/אחד העם

וולפסון / עין גנים
David Wolffsohn

דוד וולפסון / יהודה הלוי

דוד וולפסון - עירייה

ההסתדרות/איכילוב
14 ההסתדרות

רוטשילד / פרנקפורטר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/98/481685/1756872/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


Rotschild

רוטשילד/חיים כהן

רוטשילד/יהוד

רוטשילד/פיארברג

מיכל לייב כץ/שלום קלוקר

מרכז רפואי גולדה השרון / מיכל לייב כץ

הנשיאים / יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

טרומפלדור/דגל ראובן

קופ''ח/דגל ראובן
16 דגל ראובן

דגל ראובן / וייצמן

דגל ראובן/בן גוריון

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Degel Reuven

קפלן/דגל ראובן
Kaplan

חווה חקלאית/קפלן
HaShoshanim

קפלן/ארלוזורוב

בי''ח שניידר/קפלן

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

חברת חשמל/משה דיין

אבשלום גיסין / משה דיין
Avshalom Gisin

יגיע כפיים/הפסגות

מסוף חרש
HaHarash

https://moovitapp.com/israel-1/lines/98/481685/1756872/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 98 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/98/481685/1756870/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94~2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
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