מפה ולוחות זמנים של קו 998

 998קריית אתא ↔ בני ברק

צפה באתר

לקו ) 998קריית אתא ↔ בני ברק( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בני ברק←קריית אתא (2) 23:55 - 11:30 :קריית אתא←בני ברק20:10 - 08:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  998וכדי לדעת מתי יגיע קו 998

כיוון :בני ברק←קריית אתא
 56תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 998
לוח זמנים של קו בני ברק←קריית אתא
ראשון

23:55 - 00:10

שני

23:55 - 11:30

עזרא/גבעת פנחס

שלישי

23:55 - 11:30

נחמיה/עזרא

רביעי

23:55 - 11:30

Nehemya

חמישי

23:55 - 11:30

חזון איש/נחמיה

שישי

14:05 - 09:00

חזון אי''ש/האדמו''ר מגור

שבת

23:15 - 21:35

חזון אי''ש/האדמור מנדבורנא

חזון אי''ש/רבי עקיבא
רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

רבי עקיבא/הרב קוק
דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא
דרך זאב ז'בוטינסקי/החלוצים
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
מחלף נתניה
צומת אולגה
שביל ישראל

צומת העמקים
צומת כפר חסידים/כביש 762
מסעף כפר חסידים/כניסה
כביש /7223נחל קדומים

מידע על קו 998
כיוון :בני ברק←קריית אתא
תחנות56 :
משך הנסיעה 125 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חזון אי''ש/האדמור מנדבורנא,
עזרא/גבעת פנחס ,נחמיה/עזרא ,חזון איש/נחמיה ,חזון
אי''ש/האדמו''ר מגור ,חזון אי''ש/רבי עקיבא ,רבי עקיבא/גן
ורשה ,רבי עקיבא/הרב קוק ,דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא ,דרך
ז'בוטינסקי/אבן עזרא ,דרך זאב ז'בוטינסקי/החלוצים ,מחלף
גהה/דרך ז'בוטינסקי ,מחלף נתניה ,צומת אולגה ,צומת
העמקים ,צומת כפר חסידים/כביש  ,762מסעף כפר
חסידים/כניסה ,כביש /7223נחל קדומים ,גיבורי התהילה/בית
קמה ,הגפן/עבודת ישראל ,הגפן/האלונים ,הרב
שמעונוביץ/הרב קוק ,בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי ,בית
ספר בת מלך/הרב קוק ,בית כנסת עץ חיים/הרב קוק ,בית
ספר תורת חיים/הרב קוק ,מועצה מקומית/האורנים ,האורנים,
האורנים/הרימונים ,הרימונים/האלונים ,הרקפות/דרך שרה,
בית ספר אוהל שרה/הרקפות ,הרקפות/חצב סובה,
הרקפות/הרמונים ,הורדים/האירוסים ,האירוסים/פרג,
האירוסים/מרגנית ,האירוסים/שעורה ,בית כנסת
ניסים/האירוסים ,סביון/הערבה ,סביון/מעלות דוד,
הדקל/דפנה ,בית מדרש היכל משה/הדקל ,החרוב/הנרקיסים,
הנרקיסים ,הנרקיסים/הורדים ,הורדים/האירוסים,
הורדים/הכלניות ,הרקפות/הכלניות ,עצמאות/בית וגן,
העצמאות/הנביאים ,קניון עזריאלי/העצמאות,
הציונות/המייסדים ,הרצל/הציונות ,המגינים/סוקולוב,
העצמאות/המגינים

גיבורי התהילה/בית קמה
הגפן/עבודת ישראל
הגפן/האלונים
הרב שמעונוביץ/הרב קוק
בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי
HaRav Mashkovsky

בית ספר בת מלך/הרב קוק
בית כנסת עץ חיים/הרב קוק
בית ספר תורת חיים/הרב קוק
מועצה מקומית/האורנים
האורנים
האורנים/הרימונים
הרימונים/האלונים
הרקפות/דרך שרה
HaRakafot

בית ספר אוהל שרה/הרקפות
הרקפות/חצב סובה
הרקפות/הרמונים
הורדים/האירוסים
Havradim

האירוסים/פרג
Parag

האירוסים/מרגנית
האירוסים/שעורה
HaIrusim

בית כנסת ניסים/האירוסים
Bnay Tora

סביון/הערבה
Arava

סביון/מעלות דוד
הדקל/דפנה
Daphna

בית מדרש היכל משה/הדקל

החרוב/הנרקיסים
Haruv

הנרקיסים
HaNarkisim

הנרקיסים/הורדים
הורדים/האירוסים
הורדים/הכלניות
הרקפות/הכלניות
עצמאות/בית וגן
Bait VeGan

העצמאות/הנביאים
קניון עזריאלי/העצמאות
הציונות/המייסדים
הרצל/הציונות
HaTsiyonut Avenue

המגינים/סוקולוב
העצמאות/המגינים
Sderot HaMeginim

כיוון :קריית אתא←בני ברק
 42תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 998
לוח זמנים של קו קריית אתא←בני ברק
ראשון

20:10 - 00:15

שני

20:10 - 08:30

המגינים/פינסקר

שלישי

20:10 - 08:30

הרצל/ארלוזורוב

רביעי

20:10 - 08:30

HaTsiyonut Avenue

חמישי

20:10 - 08:30

הציונות/המייסדים

שישי

13:20 - 08:40

העצמאות/מורדי הגטאות

שבת

21:00

קופת חולים/העצמאות

Mordey HaGetaot

העצמאות/הילל
סביון/הערבה
Arava

סביון/מעלות דוד
הדקל/דפנה
Daphna

בית מדרש היכל משה/הדקל
החרוב/הנרקיסים
Haruv

האירוסים/תמר
הורדים/האירוסים
הורדים/הכלניות
הרקפות/הכלניות
הרקפות/הרמונים
הרימונים/האלונים
Alonim

הרימונים/האורנים
Rimonim

מועצה מקומית/הרימונים
בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי
HaRav Mashkovsky

בית ספר בת מלך/הרב קוק
בית כנסת עץ חיים/הרב קוק

מידע על קו 998
כיוון :קריית אתא←בני ברק
תחנות42 :
משך הנסיעה 118 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :קופת חולים/העצמאות,
המגינים/פינסקר ,הרצל/ארלוזורוב ,הציונות/המייסדים,
העצמאות/מורדי הגטאות ,העצמאות/הילל ,סביון/הערבה,
סביון/מעלות דוד ,הדקל/דפנה ,בית מדרש היכל משה/הדקל,
החרוב/הנרקיסים ,האירוסים/תמר ,הורדים/האירוסים,
הורדים/הכלניות ,הרקפות/הכלניות ,הרקפות/הרמונים,
הרימונים/האלונים ,הרימונים/האורנים ,מועצה
מקומית/הרימונים ,בית ספר בית יעקב/הרב משקובסקי ,בית
ספר בת מלך/הרב קוק ,בית כנסת עץ חיים/הרב קוק ,בית
ספר תורת חיים/הרב קוק ,גן ציבורי/הגפן ,הגפן/האלונים,
גיבורי התהילה/עבודת ישראל ,גיבורי התהילה/בית קמה,
כביש /7223נחל קדומים ,תל רגב/המייסדים ,מסעף כפר
חסידים ,צומת אולגה ,מחלף נתניה ,מחלף גהה/דרך
ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי/דב הוז ,סוקולוב/דרך ז'בוטינסקי,
סוקולוב/הרב קוטלר ,רבי עקיבא/רש''י ,חזון אי''ש/רבי עקיבא,
חזון אי''ש/נחמיה ,נחמיה/עזרא ,עזרא/דבורה הנביאה,
האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

בית ספר תורת חיים/הרב קוק
גן ציבורי/הגפן
הגפן/האלונים
גיבורי התהילה/עבודת ישראל
גיבורי התהילה/בית קמה
כביש /7223נחל קדומים
תל רגב/המייסדים
מסעף כפר חסידים
צומת אולגה
שביל ישראל

מחלף נתניה
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
סוקולוב/דרך ז'בוטינסקי
סוקולוב/הרב קוטלר
Rabenu Bahyai

רבי עקיבא/רש''י
חזון אי''ש/רבי עקיבא
חזון אי''ש/נחמיה
נחמיה/עזרא
עזרא/דבורה הנביאה
האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

לוחות זמנים ומפה של קו  998זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
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