
כיוון: תל אביב-יפו ← אריאל

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 288
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← אריאל

14:05 - 18:45ראשון

14:05 - 18:45שני

14:05 - 18:45שלישי

14:05 - 18:45רביעי

14:05 - 18:45חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 288
כיוון: תל אביב-יפו ← אריאל

תחנות: 47
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת.מרכזית תל אביב קומה
7/רציפים, המסגר/לה גווארדייה, המסגר/המלאכה, גשר

קלקא/דרך מנחם בגין, קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין, דרך
מנחם בגין/על פרשת דרכים, ת. רכבת תל אביב - סבידור/על

פרשת דרכים, הבורסה/דרך ז'בוטינסקי, דרך ז'בוטינסקי/גלעד,
דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים, דרך ז'בוטינסקי/רש''י, דרך

ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב, דרך
ז'בוטינסקי/אהרונוביץ, מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי, מחלף
מורשה, מחלף ירקון, מחלף קסם, מחלף ראש העין מזרח,
מסוף אורנית, קניון אריאל/דרך רון נחמן, העצמאות/גנים,

העצמאות/דרך עפרון, דרך עפרון/השומרון, מרכז שיקום/דרך
עפרון, מכבי אש, קופת חולים לאומית/דרך הנחשונים,

העצמאות/דרך עפרון, דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה, דרך
תא''ל אורי בראון/ההגנה, צה''ל/יואב, יפתח/צה''ל, בית כנסת

הרמב''ם/בקעת הירדן, הנגב/הערבה, ששת הימים/ימית,
ששת הימים/מבצע קדש, מרכז אלמוג/דרך הציונות, דרך

הציונות/השקד, דרך הציונות/מצדה, שער הגיא/דרך הציונות,
שער הגיא/עצמון, התבור/הגלבוע, הגלבוע/התבור, רמת

הגולן/הגלבוע, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל/כביש 31

לקו 288 תל אביב-יפו ← אריאל יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) תל אביב-יפו ← אריאל: 14:05 - 18:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 288 וכדי לדעת מתי יגיע קו 288

צפייה באתרתל אביב-יפו ← אריאל 288

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים
108 לוינסקי

המסגר/לה גווארדייה
2 המסגר

המסגר/המלאכה
54 המסגר

גשר קלקא/דרך מנחם בגין
Beit Kalka Bridge

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין
Hakirya" Bridge"

דרך מנחם בגין/על פרשת דרכים
Menachem Begin

ת. רכבת תל אביב - סבידור/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/גלעד

דרך ז'בוטינסקי/החשמונאים
1 החשמונאים

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
123 דרך זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
1 רבי עקיבא

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מפה ולוחות זמנים של קו 288

https://moovitapp.com/israel-1/lines/288/668553/2781189/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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-Israel-1-17-668553-0?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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C


מחלף מורשה

מחלף ירקון

מחלף קסם

מחלף ראש העין מזרח

מסוף אורנית

קניון אריאל/דרך רון נחמן

העצמאות/גנים
Ha'Atsmaut

העצמאות/דרך עפרון

דרך עפרון/השומרון

מרכז שיקום/דרך עפרון

מכבי אש

קופת חולים לאומית/דרך הנחשונים

העצמאות/דרך עפרון
Ha'Atsmaut

דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה

דרך תא''ל אורי בראון/ההגנה

צה''ל/יואב
Yoav

יפתח/צה''ל
Tzahal

בית כנסת הרמב''ם/בקעת הירדן
Ha'Yarden

הנגב/הערבה

ששת הימים/ימית

ששת הימים/מבצע קדש

מרכז אלמוג/דרך הציונות

דרך הציונות/השקד

דרך הציונות/מצדה

שער הגיא/דרך הציונות

שער הגיא/עצמון
Atzmon

התבור/הגלבוע
Ha'Tavor

https://moovitapp.com/israel-1/lines/288/668553/2781189/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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C


הגלבוע/התבור
Ha'Gilboa

רמת הגולן/הגלבוע

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/כביש 31



לוחות זמנים ומפה של קו 288 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/288/668553/2781189/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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
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%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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
http://prod-seo-resources-gen.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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C&lang=he

