מפה ולוחות זמנים של קו 58

58

שוהם ↔ רמת גן

צפה באתר

לקו ) 58שוהם ↔ רמת גן( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1רמת גן←שוהם (2) 19:45 - 14:10 :שוהם←רמת גן12:30 - 06:55 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  58וכדי לדעת מתי יגיע קו 58

כיוון :רמת גן←שוהם
 43תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 58
לוח זמנים של קו רמת גן←שוהם
ראשון

19:45 - 14:10

שני

19:45 - 14:10

בית החולים תל השומר/ילדים

שלישי

19:45 - 14:10

תל השומר/מעבדות

רביעי

19:45 - 14:10

חמישי

19:45 - 14:10

ביה''ח תל השומר-מיון

בית החולים תל השומר/מכון פה ולסת
בית החולים תל השומר/מכון עיניים

שישי

13:45

שבת

לא פעיל

בית החולים תל השומר/מד''א
ביה''ח תל השומר-מנהלה
ביה''ח תל השומר
בקו''ם/שדרות אהרון קציר
שד' אהרון קציר/מנדס
שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג
אוניברסיטת בר אילן
 9יגאל אלון

לוי אשכול/רפאל איתן
ספורטק/לוי אשכול
לוי אשכול  /וולך
דרך לוי אשכול/ירושלים
Levi Eshkol

דרך לוי אשכול /הרוגי מלכות בבל
קניון קרית אונו/שלמה המלך

מידע על קו 58
כיוון :רמת גן←שוהם
תחנות43 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ביה''ח תל השומר-מיון ,בית החולים
תל השומר/ילדים ,תל השומר/מעבדות ,בית החולים תל
השומר/מכון פה ולסת ,בית החולים תל השומר/מכון עיניים,
בית החולים תל השומר/מד''א ,ביה''ח תל השומר-מנהלה,
ביה''ח תל השומר ,בקו''ם/שדרות אהרון קציר ,שד' אהרון
קציר/מנדס ,שדרות אהרון קציר/שמחה הולצברג,
אוניברסיטת בר אילן ,לוי אשכול/רפאל איתן ,ספורטק/לוי
אשכול ,לוי אשכול  /וולך ,דרך לוי אשכול/ירושלים ,דרך לוי
אשכול /הרוגי מלכות בבל ,קניון קרית אונו/שלמה המלך,
שלמה המלך  /ההדר ,לשכת גיוס/דרך רב אלוף יעקב דורי,
דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות ,צומת סביון  -לכיוון מזרח,
כביש  / 461צומת נווה מונוסון ,נווה מונוסון/כביש ,461
העצמאות  -צומת יהוד מערב ,העצמאות /הרצל ,דרך
העצמאות/סעדיה חתוכה ,צומת יהוד ,כביש  / 461א.ת יהוד,
צומת טייסים ,צומת בדק ,צומת ברקת ,מסעף גבעת כ''ח,
ברקת ,צומת מחצבות/444 ,שדרות עמק איילון ,שד .עמק
איילון  -כיכר יסעור ,שד .עמק איילון  -כיכר שחף ,שדרות עמק
איילון/תפן ,שדרות עמק איילון/חרמון ,שד .עמק איילון/תרשיש,
שד .עמק איילון  -כיכר אנפה ,שד .עמק איילון/מודיעים

שלמה המלך  /ההדר
לשכת גיוס/דרך רב אלוף יעקב דורי
דרך חטיבת אלכסנדרוני/מבואות
Levi Eshkol

צומת סביון  -לכיוון מזרח
כביש  / 461צומת נווה מונוסון
נווה מונוסון/כביש 461
העצמאות  -צומת יהוד מערב
העצמאות /הרצל
HaAtzmaut

דרך העצמאות/סעדיה חתוכה
צומת יהוד
כביש  / 461א.ת יהוד
Altalef

צומת טייסים
צומת בדק
צומת ברקת
מסעף גבעת כ''ח
ברקת
צומת מחצבות
/444שדרות עמק איילון
Emek Ayalon Avenue

שד .עמק איילון  -כיכר יסעור
שד .עמק איילון  -כיכר שחף
שדרות עמק איילון/תפן
.Emek Ayalon Blvd

שדרות עמק איילון/חרמון
שד .עמק איילון/תרשיש
שד .עמק איילון  -כיכר אנפה
שד .עמק איילון/מודיעים

כיוון :שוהם←רמת גן
 43תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 58
לוח זמנים של קו שוהם←רמת גן
ראשון

12:30 - 06:55

שני

12:30 - 06:55

שד .עמק איילון  -כיכר אנפה

שלישי

12:30 - 06:55

שד .עמק איילון/תרשיש

רביעי

12:30 - 06:55

חמישי

12:30 - 06:55

שד .עמק איילון/מודיעים

שדרות עמק איילון/רחבת בדולח
בית ספר צוקים/שדרות עמק איילון
.Emek Ayalon Blvd

שישי

07:00

שבת

לא פעיל

שד .עמק איילון/החבל
שד .עמק איילון/בשמת
צומת מחצבות
צומת ברקת
גבעת כ''ח
צומת ברקת
צומת בדק
צומת טייסים
אזור תעשייה יהוד/כביש 461
דרך העצמאות  /וייצמן
העצמאות  /חתוכה
דרך העצמאות/יעקב בר סימנטוב
שדרות מנחם בגין/שדרות משה דיין
צומת יהוד מערב/כביש 461
כביש  / 461קניון סביונים
כביש  / 461נווה מונוסון
צומת סביון/כביש 4622
דרך חטיבת אלכסנדרוני/דרך לוי אשכול
Rimon

שער קיראון
David Ben Gurion Avenue

שלמה המלך  /ההדר

מידע על קו 58
כיוון :שוהם←רמת גן
תחנות43 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :שד .עמק איילון/מודיעים ,שד .עמק
איילון  -כיכר אנפה ,שד .עמק איילון/תרשיש ,שדרות עמק
איילון/רחבת בדולח ,בית ספר צוקים/שדרות עמק איילון ,שד.
עמק איילון/החבל ,שד .עמק איילון/בשמת ,צומת מחצבות,
צומת ברקת ,גבעת כ''ח ,צומת ברקת ,צומת בדק ,צומת
טייסים ,אזור תעשייה יהוד/כביש  ,461דרך העצמאות  /וייצמן,
העצמאות  /חתוכה ,דרך העצמאות/יעקב בר סימנטוב,
שדרות מנחם בגין/שדרות משה דיין ,צומת יהוד מערב/כביש
 ,461כביש  / 461קניון סביונים ,כביש  / 461נווה מונוסון,
צומת סביון/כביש  ,4622דרך חטיבת אלכסנדרוני/דרך לוי
אשכול ,שער קיראון ,שלמה המלך  /ההדר ,שלמה המלך -
קניון ,דרך לוי אשכול/הרוגי מלכות בבל ,לוי אשכול/וולך ,דרך
לוי אשכול/יצחק רבין ,מחלף אונו/כביש  ,471כביש
/471זבוטינסקי ,אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר,
שדרות אהרון קציר/כפר אז''ר ,בקו''ם/שדרות אהרון קציר,
ביה''ח תל השומר/שיקום ,בית החולים תל השומר/שיכון
רופאים ,בית החולים תל השומר/מנהלה ,בית החולים תל
השומר/מד''א ,בית החולים תל השומר/מחלקת עיניים ,בית
החולים תל השומר/מד''א ,ביה''ח תל השומר ,ביה''ח תל
השומר-ילדים ,ביה''ח תל השומר-מיון

שלמה המלך  -קניון
דרך לוי אשכול/הרוגי מלכות בבל
לוי אשכול/וולך
דרך לוי אשכול/יצחק רבין
האגוז

מחלף אונו/כביש 471
כביש /471זבוטינסקי
אוניברסיטת בר אילן/שדרות אהרון קציר
שדרות אהרון קציר/כפר אז''ר
בקו''ם/שדרות אהרון קציר
ביה''ח תל השומר/שיקום
בית החולים תל השומר/שיכון רופאים
 21עמק דותן

בית החולים תל השומר/מנהלה
בית החולים תל השומר/מד''א
בית החולים תל השומר/מחלקת עיניים
בית החולים תל השומר/מד''א
ביה''ח תל השומר
ביה''ח תל השומר-ילדים
ביה''ח תל השומר-מיון
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