מפה ולוחות זמנים של קו 258

258

תל אביב-יפו ↔ ראש העין

צפה באתר

לקו ) 258תל אביב-יפו ↔ ראש העין( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ראש העין←תל אביב-יפו (2) 09:00 - 06:30 :תל אביב-יפו←ראש העין18:30 - 16:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  258וכדי לדעת מתי יגיע קו 258

כיוון :ראש העין←תל אביב-יפו
 38תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

נתן אלתרמן/יגאל אלון
Natan Alterman

יגאל אלון/תרצה אתר
יגאל אלון/אלוף הרב גורן
 2יפה ירקוני

גולדה מאיר/יגאל אלון
Manor

לוחות זמנים של קו 258
לוח זמנים של קו ראש העין←תל אביב-יפו
ראשון

09:00 - 06:30

שני

09:00 - 06:30

שלישי

09:00 - 06:30

רביעי

09:00 - 06:30

חמישי

09:00 - 06:30

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

גולדה מאיר/חיים הרצוג
הרב שלום שבזי/ש''י עגנון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
מצפה אפק/הרב שלום שבזי
HaRav Shalom Shabazi

ז'בוטינסקי/שילה
צומת כרמל
מכללת ראש העין/נווה אפיקים
Ugav

דרך בגין/דן
Menachem Begin

נחל רבה  -חט''ב גוונים
דרך הציונות/יונה מכבי
HaZionut

צומת יהודה הלוי
צה''ל/אבן עזרא

מידע על קו 258
כיוון :ראש העין←תל אביב-יפו
תחנות38 :
משך הנסיעה 71 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :נתן אלתרמן/יגאל אלון ,יגאל
אלון/תרצה אתר ,יגאל אלון/אלוף הרב גורן ,גולדה מאיר/יגאל
אלון ,גולדה מאיר/חיים הרצוג ,הרב שלום שבזי/ש''י עגנון,
הרב שלום שבזי/נלי זקס ,מצפה אפק/הרב שלום שבזי,
ז'בוטינסקי/שילה ,צומת כרמל ,מכללת ראש העין/נווה
אפיקים ,דרך בגין/דן ,נחל רבה  -חט''ב גוונים ,דרך
הציונות/יונה מכבי ,צומת יהודה הלוי ,צה''ל/אבן עזרא,
שבזי/וולפסון ,ככר המשוררים/יהודה לוי ,כביש /444המרץ,
צומת הכפר הירוק ,בית העלמין קרית שאול/משה סנה ,משה
סנה/בני אפרים ,משה סנה/צה''ל ,דבורה הנביאה/משה סנה,
דבורה הנביאה/צה''ל ,דבורה הנביאה/ראול ולנברג ,ראול
ולנברג/הנחושת ,מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג ,ראול
ולנברג/הברזל ,איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית ,מרכז
הספורט/בכור שטרית ,שד' רוקח/בכור שטרית ,לונה
פארק/שד' רוקח ,ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח ,הפקולטה
להנדסה/קלאוזנר ,בית התפוצות/קלאוזנר ,ביה''ס
לרפואה/קלצ’קין ,אוניברסיטה איצטדיון

שבזי/וולפסון
 3 / 1וולפסון

ככר המשוררים/יהודה לוי
כביש /444המרץ
HaMerets

צומת הכפר הירוק
בית העלמין קרית שאול/משה סנה
Dr. Elie Tavin

משה סנה/בני אפרים
 61סנה משה

משה סנה/צה''ל
 27סנה משה

דבורה הנביאה/משה סנה
2א דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/צה''ל
 78דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 89דבורה הנביאה

ראול ולנברג/הנחושת
 22ולנברג ראול

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל
Raoul Wallenberg

איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
 39שיטרית בכור

מרכז הספורט/בכור שטרית
 25שיטרית בכור

שד' רוקח/בכור שטרית
 510רוקח ישראל

לונה פארק/שד' רוקח
 106רוקח ישראל

ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
הפקולטה להנדסה/קלאוזנר
 422אוניברסיטת ת"א

בית התפוצות/קלאוזנר
 12קלוזנר

ביה''ס לרפואה/קלצ’קין
 23קלצ'קין

אוניברסיטה איצטדיון

 401אוניברסיטת ת"א

כיוון :תל אביב-יפו←ראש העין
 42תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 258
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←ראש העין
ראשון

18:30 - 16:00

שני

18:30 - 16:00

שלישי

18:30 - 16:00

רביעי

18:30 - 16:00

בית התפוצות/קלאוזנר

חמישי

18:30 - 16:00

 188אוניברסיטת ת"א

שישי

לא פעיל

הפקולטה להנדסה/ד''ר ג'ורג' וייז

שבת

לא פעיל

מסוף האוניברסיטה
4א קלצ'קין

ביה''ס לרפואה/קלצ’קין
 444לבנון חיים

כיכר ד''ר ג'ורג' וייז2224/
 9משל ירוחם

רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
 94רוקח ישראל

לונה פארק/שד' רוקח
 108רוקח ישראל

מגרשי הטניס/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
 41שיטרית בכור

ראול ולנברג/הברזל
2ב ולנברג ראול

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
 6ולנברג ראול

ראול ולנברג/הנחושת
 20ולנברג ראול

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 93דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/צה''ל
 69דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
 22דבורה הנביאה

משה סנה/צה''ל
24א סנה משה

משה סנה/בני אפרים
 56סנה משה

בית עלמין צבאי קרית שאול

מידע על קו 258
כיוון :תל אביב-יפו←ראש העין
תחנות42 :
משך הנסיעה 71 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף האוניברסיטה ,ביה''ס
לרפואה/קלצ’קין ,בית התפוצות/קלאוזנר ,הפקולטה
להנדסה/ד''ר ג'ורג' וייז ,כיכר ד''ר ג'ורג' וייז ,2224/רכבת
אוניברסיטה/שד' רוקח ,גני התערוכה/שד' רוקח ,לונה
פארק/שד' רוקח ,מגרשי הטניס/בכור שטרית ,מרכז
הספורט/בכור שטרית ,איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית ,ראול
ולנברג/הברזל ,מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג ,ראול
ולנברג/הנחושת ,דבורה הנביאה/ראול ולנברג ,דבורה
הנביאה/צה''ל ,דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם ,משה
סנה/צה''ל ,משה סנה/בני אפרים ,בית עלמין צבאי קרית
שאול ,צומת הכפר הירוק ,מחלף מורשה ,כביש /444המרץ,
הרב שלום שבזי/יהודה הלוי ,הרב שלום שבזי  /שלמה המלך,
צה''ל/הרש''ש ,יהודה הלוי/רש''י ,דרך הציונות/יונה ,דרך
בגין/דן ,מכללת ראש העין/נווה אפיקים ,ז'בוטינסקי/משה דיין,
ז'בוטינסקי  /כרמל ,מצפה אפק/הרב שלום שבזי ,הרב שלום
שבזי/שילה ,הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון ,הרב שלום
שבזי/נלי זקס ,הרב שלום שבזי/ש''י עגנון ,גולדה מאיר/חיים
הרצוג ,גולדה מאיר/יגאל אלון ,יגאל אלון/יפה ירקוני ,יגאל
אלון/שייקה אופיר ,נתן אלתרמן/יגאל אלון

3א תבין אלי

צומת הכפר הירוק
מחלף מורשה
כביש /444המרץ
הרב שלום שבזי/יהודה הלוי
הרב שלום שבזי  /שלמה המלך
 3 / 1וולפסון

צה''ל/הרש''ש
יהודה הלוי/רש''י
דרך הציונות/יונה
HaZionut

דרך בגין/דן
Menachem Begin

מכללת ראש העין/נווה אפיקים
ז'בוטינסקי/משה דיין
ז'בוטינסקי  /כרמל
מצפה אפק/הרב שלום שבזי
HaRav Shalom Shabazi

הרב שלום שבזי/שילה
הרב שלום שבזי/גרטרוד עליון
הרב שלום שבזי/נלי זקס
הרב שלום שבזי/ש''י עגנון
גולדה מאיר/חיים הרצוג
 1חיים הרצוג

גולדה מאיר/יגאל אלון
יגאל אלון/יפה ירקוני
 2שייקה אופיר

יגאל אלון/שייקה אופיר
נתן אלתרמן/יגאל אלון
Natan Alterman
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