
כיוון: אופקים ← רמת גן

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 498
לוח זמנים של קו אופקים ← רמת גן

00:30 - 20:15ראשון

08:30 - 20:15שני

08:30 - 20:15שלישי

08:30 - 20:15רביעי

08:30 - 20:15חמישי

07:30 - 14:30שישי

21:45 - 22:20שבת

מידע על קו 498
כיוון: אופקים ← רמת גן

תחנות: 47
משך הנסיעה: 108 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מרכז ביג/שדרות יהדות דרום
אפריקה, עולי הגרדום/יגאל אלון, ביל''ו/טרומפלדור,

ביל''ו/לח''י, אודם/החיד''א, עמרם בן דיואן/החיד''א, חפץ
חיים/שבזי, חפץ חיים/רפאל אלנקווה, דוד בוזגלו/רפאל

אלנקווה, דרך הטייסים/רבי עקיבא, מגדל המים, דרך
הנביאים/שעורה, כליל החורש, דובדבן/כליל החורש,

דובדבן/צאלון, צאלון/אשל, מגדל המים, דרך הטייסים/דרך
הנביאים, דרך הטייסים/האר''י, שדרות הרצל, שדרות

הרצל/החיד''א, שד.הרצל/משעול איריס, הרצל/עיריית
אופקים, הרצל/קיבוץ גלויות, גילת/בטחה, צומת גילת לצפון,

צומת נתיבות דרום/כביש 25, צומת נתיבות, צומת יושיביה,
צומת שער הנגב, צומת ניר עם, צומת אשקלון, צומת ברכיה,

צומת עד הלום, מחלף גנות/כביש 4, מחלף מסובים, מחלף
גבעת שמואל/מבצע קדש, הרב כהנמן/הרב זוננפלד,

עזרא/הרב כהנמן, נחמיה/עזרא, חזון אי''ש/נחמיה, חזון
אי''ש/רבי עקיבא, רבי עקיבא/גן ורשה, רבי עקיבא/הרב קוק,

רבי עקיבא/הראשונים, דרך בן גוריון/מגדלי קונקורד, קניון
איילון

לקו 498 (אופקים ← רמת גן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אופקים ← רמת גן: 08:30 - 20:15 (2) רמת גן ← אופקים: 11:15 - 23:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 498 וכדי לדעת מתי יגיע קו 498

צפייה באתראופקים ← רמת גן 498

מרכז ביג/שדרות יהדות דרום אפריקה
Yahadut Drom Africa

עולי הגרדום/יגאל אלון

ביל''ו/טרומפלדור

ביל''ו/לח''י

אודם/החיד''א
Odem

עמרם בן דיואן/החיד''א
Amram Ben Divan

חפץ חיים/שבזי

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

מגדל המים

דרך הנביאים/שעורה

כליל החורש
Klil Ha'Horesh

דובדבן/כליל החורש
Duvdevan

דובדבן/צאלון

צאלון/אשל
Tze'elon

מפה ולוחות זמנים של קו 498

https://moovitapp.com/israel-1/lines/498/124636/5140276/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F-Israel-1-1-124636-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


מגדל המים

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/האר''י
HaAri

שדרות הרצל
Herzl

שדרות הרצל/החיד''א

שד.הרצל/משעול איריס

הרצל/עיריית אופקים

הרצל/קיבוץ גלויות
Herzl

גילת/בטחה

צומת גילת לצפון

צומת נתיבות דרום/כביש 25

צומת נתיבות

צומת יושיביה

צומת שער הנגב

צומת ניר עם

צומת אשקלון

צומת ברכיה

צומת עד הלום

מחלף גנות/כביש 4

מחלף מסובים

מחלף גבעת שמואל/מבצע קדש

הרב כהנמן/הרב זוננפלד

עזרא/הרב כהנמן

נחמיה/עזרא
Nehemya

חזון אי''ש/נחמיה

חזון אי''ש/רבי עקיבא

רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

https://moovitapp.com/israel-1/lines/498/124636/5140276/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/הראשונים
3 רבי עקיבא

דרך בן גוריון/מגדלי קונקורד
11 בן גוריון

קניון איילון



כיוון: רמת גן ← אופקים

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 498
לוח זמנים של קו רמת גן ← אופקים

00:45 - 23:40ראשון

11:15 - 23:40שני

11:15 - 23:40שלישי

14:30 - 23:40רביעי

14:30 - 23:40חמישי

08:30 - 14:25שישי

21:45 - 22:20שבת

מידע על קו 498
כיוון: רמת גן ← אופקים

תחנות: 44
משך הנסיעה: 109 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: קניון איילון, אולמי מודיעין, רבי
עקיבא/שמואל הנביא, רבי עקיבא/הרב קוק, רבי

עקיבא/ירושלים, גן קדושי ורשא/רבי עקיבא, חזון אי''ש/רבי
עקיבא, חזון אי''ש/נחמיה, נחמיה/עזרא, הרב בן יעקב/בר

יוחאי, מחלף גבעת שמואל/כביש 4, צומת עד הלום/כביש 4,
צומת ברכיה, צומת אשקלון, צומת שדרות דרום, צומת שער

הנגב, צומת יושיביה, צומת נתיבות, מ.נתיבות, צומת
גילת/תחנת דלק, בטחה/גילת, שד. הרצל/הנשיא,

הרצל/ז'בוטינסקי, מרכז ביג/שדרות יהדות דרום אפריקה, עולי
הגרדום/יגאל אלון, ביל''ו/טרומפלדור, ביל''ו/לח''י,

אודם/החיד''א, עמרם בן דיואן/החיד''א, חפץ חיים/שבזי, חפץ
חיים/רפאל אלנקווה, דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה, דרך

הטייסים/רבי עקיבא, מגדל המים, צאלון/דרך הנביאים,
דובדבן/צאלון, דובדבן/עוזרד, כליל החורש, דרך

הנביאים/שעורה, מגדל המים, דרך הטייסים/דרך הנביאים,
דרך הטייסים/האר''י, שדרות הרצל, שד.הרצל/משעול איריס

קניון איילון

אולמי מודיעין
22 בן גוריון

רבי עקיבא/שמואל הנביא
17 רבי עקיבא

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/ירושלים

גן קדושי ורשא/רבי עקיבא
Raavad

חזון אי''ש/רבי עקיבא

חזון אי''ש/נחמיה

נחמיה/עזרא

הרב בן יעקב/בר יוחאי

מחלף גבעת שמואל/כביש 4

צומת עד הלום/כביש 4

צומת ברכיה

צומת אשקלון

צומת שדרות דרום

צומת שער הנגב

צומת יושיביה

צומת נתיבות

מ.נתיבות

צומת גילת/תחנת דלק

בטחה/גילת

שד. הרצל/הנשיא
Herzl

הרצל/ז'בוטינסקי

מרכז ביג/שדרות יהדות דרום אפריקה
Yahadut Drom Africa

https://moovitapp.com/israel-1/lines/498/124636/243324/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


עולי הגרדום/יגאל אלון

ביל''ו/טרומפלדור

ביל''ו/לח''י

אודם/החיד''א
Odem

עמרם בן דיואן/החיד''א
Amram Ben Divan

חפץ חיים/שבזי

חפץ חיים/רפאל אלנקווה

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

מגדל המים

צאלון/דרך הנביאים

דובדבן/צאלון
Duvdevan

דובדבן/עוזרד
Duvdevan

כליל החורש

דרך הנביאים/שעורה

מגדל המים

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/האר''י
HaAri

שדרות הרצל
Herzl

שד.הרצל/משעול איריס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/498/124636/243324/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 498 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/498/124636/5140276/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F&lang=he

