מפה ולוחות זמנים של קו 428

 428ירושלים ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 428ירושלים ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ירושלים←תל אביב-יפו (2) 13:25 :תל אביב-יפו←ירושלים14:00 - 13:50 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  428וכדי לדעת מתי יגיע קו 428

כיוון :ירושלים←תל אביב-יפו
 31תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 428
לוח זמנים של קו ירושלים←תל אביב-יפו
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

פתח תקוה/זכרון יעקב

שלישי

לא פעיל

ישיבת אור אלחנן/פתח תקוה

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

המ''ג/ירמיהו

אהל יהושע/שמגר
Ohel Yehushua

אוהל יהושע/קדושת אהרון

שישי

13:25

שבת

20:55 - 20:35

Ohel Yehushua

שפע חיים/יעקובזון
Shefa Haim

שפע חיים/שדרות גולדה מאיר
Shefa Haim

גולדה/שלמה הלוי
צומת רמות/גולדה
מרכז מסחרי/גולדה
שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי
שדרות גולדה מאיר/בנימין מינץ
כביש /436גבעת זאב
צומת גבעת זאב
מחלף בית חורון
מחלף גנות/כביש 4
מחלף גבעת שמואל/מבצע קדש
הרב כהנמן/קוקה קולה

מידע על קו 428
כיוון :ירושלים←תל אביב-יפו
תחנות31 :
משך הנסיעה 89 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :המ''ג/ירמיהו ,פתח תקוה/זכרון
יעקב ,ישיבת אור אלחנן/פתח תקוה ,אהל יהושע/שמגר,
אוהל יהושע/קדושת אהרון ,שפע חיים/יעקובזון ,שפע
חיים/שדרות גולדה מאיר ,גולדה/שלמה הלוי ,צומת
רמות/גולדה ,מרכז מסחרי/גולדה ,שדרות גולדה מאיר/יצחק
מירסקי ,שדרות גולדה מאיר/בנימין מינץ ,כביש /436גבעת
זאב ,צומת גבעת זאב ,מחלף בית חורון ,מחלף גנות/כביש ,4
מחלף גבעת שמואל/מבצע קדש ,הרב כהנמן/קוקה קולה,
כהנמן/הרב זוננפלד ,כהנמן/פוברסקי ,אהרונוביץ /רבי עקיבא,
אהרונוביץ'/הרב ריינס ,אהרונוביץ /קניון בני ברק ,מחלף
גהה/דרך ז'בוטינסקי ,הרוגי מלכות/עולי הגרדום ,עולי
הגרדום/ניסן כהן ,מרכוס/עולי הגרדום ,מרכוס/משמר הירדן,
משמר הירדן/דבורה הנביאה ,דבורה הנביאה/צה''ל ,דבורה
הנביאה/ראול ולנברג

כהנמן/הרב זוננפלד
כהנמן/פוברסקי
אהרונוביץ /רבי עקיבא
אהרונוביץ'/הרב ריינס
אהרונוביץ /קניון בני ברק
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
הרוגי מלכות/עולי הגרדום
Harugey Malchut

עולי הגרדום/ניסן כהן
Olei HaGardom

מרכוס/עולי הגרדום
 15מרכוס דוד

מרכוס/משמר הירדן
 3מרכוס דוד

משמר הירדן/דבורה הנביאה
 25ק"ם

דבורה הנביאה/צה''ל
 78דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 89דבורה הנביאה

כיוון :תל אביב-יפו←ירושלים
 33תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 428
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←ירושלים
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

משמר הירדן/דבורה הנביאה

חמישי

לא פעיל

 121משמר הירדן

שישי

14:00 - 13:50

מרכוס/משמר הירדן

שבת

20:50 - 20:10

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 93דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/צה''ל
 69דבורה הנביאה

 3מרכוס דוד

מרכוס/עולי הגרדום
 15מרכוס דוד

עולי הגרדום/ניסן כהן
 19עולי הגרדום

עולי הגרדום/בי''ס ישגב
 1עולי הגרדום

משמר הירדן/טורקוב
 23נחלאות

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
אהרונוביץ/נפחא
אהרונוביץ'/הרב ריינס
הרב כהנמן/רבי עקיבא
HaRav Kahanman

הרב כהנמן/עזרא
הרב כהנמן/הרב זוננפלד/רמת אלחנן
מחלף גבעת שמואל/כביש 4
מחלף בית חורון
אגן האיילות
מחנה עופר
צומת גבעת זאב
גבעת זאב
צומת הר שמואל
שדרות גולדה מאיר/המשורר אצ''ג

מידע על קו 428
כיוון :תל אביב-יפו←ירושלים
תחנות33 :
משך הנסיעה 91 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דבורה הנביאה/ראול ולנברג,
דבורה הנביאה/צה''ל ,משמר הירדן/דבורה הנביאה,
מרכוס/משמר הירדן ,מרכוס/עולי הגרדום ,עולי הגרדום/ניסן
כהן ,עולי הגרדום/בי''ס ישגב ,משמר הירדן/טורקוב ,מחלף
גהה/דרך ז'בוטינסקי ,אהרונוביץ/נפחא ,אהרונוביץ'/הרב
ריינס ,הרב כהנמן/רבי עקיבא ,הרב כהנמן/עזרא ,הרב
כהנמן/הרב זוננפלד/רמת אלחנן ,מחלף גבעת שמואל/כביש
 ,4מחלף בית חורון ,אגן האיילות ,מחנה עופר ,צומת גבעת
זאב ,גבעת זאב ,צומת הר שמואל ,שדרות גולדה
מאיר/המשורר אצ''ג ,שדרות גולדה מאיר/אברהם רקנאטי,
מרכז מסחרי/גולדה ,צומת רמות/גולדה ,קרית מדע/גולדה
מאיר ,שפע חיים/שדרות גולדה מאיר ,שפע חיים/יעקובזון,
אוהל יהושע/קדושת אהרון ,אהל יהושע/שמגר ,פתח תקווה
א ,פתח תקוה/זכרון יעקב ,המ''ג/ירמיהו

שדרות גולדה מאיר/אברהם רקנאטי
מרכז מסחרי/גולדה
צומת רמות/גולדה
Golda Meir

קרית מדע/גולדה מאיר
שפע חיים/שדרות גולדה מאיר
Shefa Haim

שפע חיים/יעקובזון
Shefa Haim

אוהל יהושע/קדושת אהרון
Ohel Yehushua

אהל יהושע/שמגר
Ohel Yehushua

פתח תקווה א
פתח תקוה/זכרון יעקב
Rishon Lezion

המ''ג/ירמיהו
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