
כיוון: בית שמש ← פתח תקווה

74 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 408
לוח זמנים של קו בית שמש ← פתח תקווה

06:25 - 15:30ראשון

21:30 - 23:20שני

06:25 - 23:00שלישי

06:25 - 23:00רביעי

06:25 - 23:00חמישי

06:25 - 15:30שישי

21:30 - 23:20שבת

מידע על קו 408
כיוון: בית שמש ← פתח תקווה

תחנות: 74
משך הנסיעה: 83 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן
אויערבך, נהר הירקון/נהר הירדן, נחל לוז/ הירקון, נחל

לוז/נחל אכזיב, נחל לוז/נחל רפאים, בית ספר הראל/נחל
רזיאל, נחל דולב/איילון, נחל איילון/נחל דולב, נחל שורק/נחל

לכיש, נחל שורק/נחל נחשון, נחל שורק/נחל מיכה, נחל
שורק/ נחל אוריה, נחל הקישון/ נחל שורק, שדרות נחל קישון

א', שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי, נהר הירדן/ רבי מאיר
בעל הנס, נהר הירדן/ רבי לויטס, שד. נהר הירדן / רבי יהודה

הנשיא, שד.נהר הירדן/רבי יהושע, שדרות נהר
הירדן/האדמו''ר מבעלז, שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר,
שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן, שדרות לוי אשכול/חזון

אי''ש, שפת אמת/חזון אי''ש, שפת אמת/חיים הלוי, בית
ישראל/שפת אמת, שד. לוי אשכול/שד. יהודה בן זאב, שד. לוי

אשכול/הגלעד, החפץ חיים/בן איש חי, בן איש חי ג, בן איש
חי/קארו, כביש 3855/רבי יוסף קארו, כביש 3855/שדרות

יגאל אלון, כביש 38/כביש 3855, צומת הרטוב, גשר שמשון,
צומת אשתאול, מסעף מסילת ציון, צומת מודיעים (גמזו), תל

חדיד, אנדרטת התחזוקה/444, צומת בית נחמיה, צומת
שוהם, צומת מחצבות, רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי,
בית הכנסת אחיעזר/יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא/רבי

עקיבא, רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר, רבי יהודה הנשיא א, רבי
יהודה הנשיא/רשב''י, רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח,
רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי, בן זכאי/שמעון הצדיק, בן

לקו 408 (בית שמש ← פתח תקווה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית שמש ← פתח תקווה: 06:25 - 23:00 (2) פתח תקווה ← בית שמש: 08:15 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 408 וכדי לדעת מתי יגיע קו 408

צפייה באתרבית שמש ← פתח תקווה 408

אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך

נהר הירקון/נהר הירדן

נחל לוז/ הירקון

נחל לוז/נחל אכזיב

נחל לוז/נחל רפאים

בית ספר הראל/נחל רזיאל

נחל דולב/איילון

נחל איילון/נחל דולב
Nahal Ayalon

נחל שורק/נחל לכיש
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון

נחל שורק/נחל מיכה

נחל שורק/ נחל אוריה

נחל הקישון/ נחל שורק

שדרות נחל קישון א'

שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי
Nahar HaYarden Avenue

נהר הירדן/ רבי מאיר בעל הנס

נהר הירדן/ רבי לויטס
Rabi Elazar

שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא

מפה ולוחות זמנים של קו 408

https://moovitapp.com/israel-1/lines/408/304849/938712/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
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%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-Israel-1-11-304849-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


זכאי/מגדל המים, קרית חינוך תיכון, רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י,
רשב''י/בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי/שמעון הצדיק, רבן יוחנן בן

זכאי/מאיר, בן זכאי/בן קיסמא, רבן יוחנן בן זכאי/הלל, גן
אסתר/בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, רבן יוחנן בן

זכאי/שמעיה, ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה
הנשיא/חוני המעגל, צומת אלעד, צומת שערייה, שדרות

ירושלים/הושע, דרך מנחם בגין/ויינברגר, דרך מנחם
בגין/חנה רובינא, דרך בגין/אברהם ריין, ד. מנחם בגין/בי''ס

בית יעקב, דרך מנחם בגין/קופת חולים

Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי יהושע
Nahar HaYarden Avenue

שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז

שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר

שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן

שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש
Levi Eshkol Avenue

שפת אמת/חזון אי''ש

שפת אמת/חיים הלוי
Sfat Emet

בית ישראל/שפת אמת

שד. לוי אשכול/שד. יהודה בן זאב

שד. לוי אשכול/הגלעד
Levi Eshkol Avenue

החפץ חיים/בן איש חי
Ben Ish Hai

בן איש חי ג

בן איש חי/קארו

כביש 3855/רבי יוסף קארו

כביש 3855/שדרות יגאל אלון

כביש 38/כביש 3855

צומת הרטוב

גשר שמשון

צומת אשתאול

מסעף מסילת ציון

צומת מודיעים (גמזו)

תל חדיד

אנדרטת התחזוקה/444

צומת בית נחמיה

צומת שוהם

צומת מחצבות

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/408/304849/938712/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


Rabi Yehuda HaNasi

בית הכנסת אחיעזר/יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר

רבי יהודה הנשיא א

רבי יהודה הנשיא/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/שמעון הצדיק

בן זכאי/מגדל המים

קרית חינוך תיכון

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

רשב''י/בן זכאי
Raban Yohanan Ben Zakai

רבן יוחנן בן זכאי/שמעון הצדיק

רבן יוחנן בן זכאי/מאיר
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/בן קיסמא

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

גן אסתר/בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

צומת אלעד

צומת שערייה

שדרות ירושלים/הושע

דרך מנחם בגין/ויינברגר

דרך מנחם בגין/חנה רובינא



דרך בגין/אברהם ריין

ד. מנחם בגין/בי''ס בית יעקב

דרך מנחם בגין/קופת חולים
Menachem Begin



כיוון: פתח תקווה ← בית שמש

65 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 408
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← בית שמש

08:15 - 15:30ראשון

21:30 - 23:20שני

08:15 - 23:00שלישי

08:15 - 23:00רביעי

08:15 - 23:00חמישי

08:15 - 15:30שישי

21:30 - 23:20שבת

מידע על קו 408
כיוון: פתח תקווה ← בית שמש

תחנות: 65
משך הנסיעה: 84 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר בית יעקב/דרך מנחם
בגין, דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה, אריה בן אליעזר/דרך

מנחם בגין, דרך מנחם בגין/חנה רובינא, דרך מנחם
בגין/ויינברגר, ירושלים/שלמה, דרך ירושלים/הושע, רבן יוחנן

בן זכאי/שמעיה, רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, בן זכאי/גן אסתר,
רבן יוחנן בן זכאי/הלל, בן זכאי/בן קיסמא, בן זכאי/רבנו בחיי,

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י, בן זכאי/מגדל המים, רבי יהודה
הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי, רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי,
רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח, רבי יהודה הנשיא/רבי
שמעון בן שטח, רבי יהודה הנשיא ב, רבי יהודה הנשיא/אבן

גבירול, רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא/חוני
המעגל, ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה

הנשיא/חוני המעגל, צומת אלעד, צומת מחצבות, צומת
שוהם, צומת נבלט, צומת מודיעים, מסעף מסילת ציון, צומת

אשתאול, צומת הרטוב, כביש 3855/כביש 38, כביש
3855/שדרות יגאל אלון, בן איש חי ז, בן איש חי ד, חפץ
חיים/לוי אשכול, שדרות לוי אשכול/הגלעד, שד.יהודה בן

זאב/שפת אמת, בית ישראל/שפת אמת, שפת אמת/חיים הלוי,
שפת אמת/בית יעקב, שדרות הרב הרצוג/שדרות לוי אשכול,

שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג, שדרות נהר הירדן/קדושת
אהרן, שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז, שד. נהר הירדן /

רבי יהודה הנשיא, שד.נהר הירדן/רבי לויטס, תלמוד תורה מגן
אבות/נהר הירדן, שד.נהר הירדן/ריב''ל, שדרות נחל קישון ב',

נחל הקישון/נחל שורק, נחל שורק/נחל הקישון, נחל
שורק/נחל משמר, נחל שורק/נחל נחשון, נחל שורק/לכיש,
נחל איילון/נחל דולב, נחל דולב/אילון, בית ספר הראל/נחל

רפאים, נחל לוז/נחל רפאים, נחל לוז/נחל גילה, שדרות נהר
הירקון/נחל לוז, אליהו הנביא/שדרות נהר הירקון, אליהו

הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/ויינברגר

ירושלים/שלמה
Nasi Yossef Ben Eliezer

דרך ירושלים/הושע

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון
Raban Yohanan Ben Zakai

בן זכאי/גן אסתר

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

בן זכאי/בן קיסמא

בן זכאי/רבנו בחיי
Raban Yohanan Ben Zakai

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

בן זכאי/מגדל המים

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

רבי יהודה הנשיא ב

רבי יהודה הנשיא/אבן גבירול

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל
Rabi Yehuda HaNasi

https://moovitapp.com/israel-1/lines/408/304849/970555/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא
Rabi Yehuda HaNasi

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

צומת אלעד

צומת מחצבות

צומת שוהם

צומת נבלט

צומת מודיעים

מסעף מסילת ציון

צומת אשתאול

צומת הרטוב

כביש 3855/כביש 38

כביש 3855/שדרות יגאל אלון

בן איש חי ז
Ben Ish Hai

בן איש חי ד
Derech HaHaim

חפץ חיים/לוי אשכול
Ben Tzion Aba Shaul

שדרות לוי אשכול/הגלעד
Levi Eshkol Avenue

שד.יהודה בן זאב/שפת אמת

בית ישראל/שפת אמת

שפת אמת/חיים הלוי
Sfat Emet

שפת אמת/בית יעקב

שדרות הרב הרצוג/שדרות לוי אשכול

שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג

שדרות נהר הירדן/קדושת אהרן

שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלז

שד. נהר הירדן / רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי לויטס

תלמוד תורה מגן אבות/נהר הירדן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/408/304849/970555/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/ריב''ל
Nahar HaYarden Avenue

שדרות נחל קישון ב'

נחל הקישון/נחל שורק

נחל שורק/נחל הקישון

נחל שורק/נחל משמר
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון

נחל שורק/לכיש

נחל איילון/נחל דולב
Nahal Ayalon

נחל דולב/אילון

בית ספר הראל/נחל רפאים
Nahal Maor

נחל לוז/נחל רפאים
Kikar Minhat Shlomo

נחל לוז/נחל גילה
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