
כיוון: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת. מרכזית
נתניה

93 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 48
לוח זמנים של קו בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת.

מרכזית נתניה

08:45 - 19:10ראשון

08:45 - 19:10שני

08:45 - 19:10שלישי

08:45 - 19:10רביעי

08:45 - 19:10חמישי

08:50 - 11:50שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 48
כיוון: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת. מרכזית נתניה

תחנות: 93
משך הנסיעה: 101 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר
יוח, פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור, פרופסור אלברט

איינשטיין/שלמה דרור, נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר, בית
הבאר/נחום סוקולוב, הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן,

וייצמן/איכילוב, שדרות וייצמן/יהודה הנשיא, י.ח. ברנר/שד.
חיים וייצמן, ויצמן/ששת הימים, שדרות חיים וייצמן/שער

העמק, שדרות בנימין/שער הגיא, שד. בנימין/שד. ירושלים,
שדרות בנימין/טשרניחובסקי, שד. בן אב''י/שד. בנימין, שד.

בנימין/שלום שבזי, בן צבי/הגר''א, בית ספר טשרניחובסקי/בן
צבי, בן צבי/נחום, בן צבי/פלוגת מכבי, הנביאים/שד. בן צבי, בן

צבי/גרנבוים, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, שד. בן
צבי/שד. פנחס לבון, לבון/וייסלברגר תאודור, לבון/עגנון, ש''י

עגנון/שדרות פנחס לבון, פנחס לבון/גולדה מאיר,
איקאה/שדרות גיבורי ישראל, מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל,

שדרות גיבורי ישראל/האומנות, שד. גיבורי ישראל/הבונים,
שדרות גיבורי ישראל/התרופה, בית חרושת אביק,
המחשב/הצורן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,

הגביש/המחקר, השלום\הגביש, פארק תעשיות, כפר נטר
הצעירה, האלון/ההדרים, פארק הבנים/הבנים,

הבנים/המחתרת, הבנים/סמטת הורדים, המייסדים/צבר,
מועצה מקומית, הנוטע/רקפות, השומרון/ותיקים,

ההדרים/הלוחמים, ההדרים/הלוחמים, העצמאות/השומרון,

לקו 48 (בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת. מרכזית נתניה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת. מרכזית נתניה: 08:45 - 19:10 (2) שדרות בנימין/שער הגיא ← ת. מרכזית נתניה: 06:00 - 07:24

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 48 וכדי לדעת מתי יגיע קו 48

צפייה באתרבית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← ת. מרכזית נתניה 48

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח
Spinoza

פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור
Einstein

פרופסור אלברט איינשטיין/שלמה דרור

נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר
41 נחום סוקולוב

בית הבאר/נחום סוקולוב

הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן

וייצמן/איכילוב

שדרות וייצמן/יהודה הנשיא

י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן

ויצמן/ששת הימים

שדרות חיים וייצמן/שער העמק

שדרות בנימין/שער הגיא
2 החלוצים

שד. בנימין/שד. ירושלים

שדרות בנימין/טשרניחובסקי

שד. בן אב''י/שד. בנימין
52 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/שלום שבזי
Binjamin Avenue

מפה ולוחות זמנים של קו 48

https://moovitapp.com/israel-1/lines/48/58918/2016672/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%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%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9_%D7%99_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-Israel-1-2-58918-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


כביש 553/דרך רבין, תל יצחק/מוזיאון משואה, תל
יצחק/אחוזת פולג, צומת תל יצחק, אודם\שהם, מזכירות,

יהלום/ספיר, יהלום/שני, 'כפר נטר א, מרפאה,
ההדרים/החרוב, ההדרים/סמטת החרוב, ההדרים/השלום,

האלון/ההדרים, כפר נטר הצעירה, פארק תעשיות,
הצורן/הארי טרומן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,

הגביש/המחקר, בית חרושת טבע, שד. גיבורי
ישראל/התרופה, שדרות גיבורי ישראל/הבונים, שד. גיבורי

ישראל/האומנות, איקאה/שדרות גיבורי ישראל, צומת
אביר/כביש 553, פנחס לבון/גולדה מאיר, רופין/שד. פנחס

לבון, פנחס לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום עליכם, שדרות
בן צבי/שדרות אגם כנרת, משטרה/בן צבי, שד. בן צבי/שמחה

ארליך, בן צבי/נחום, בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי, שד. בן
צבי/היהלומן אברהם, שד. בנימין/הרב טביב, שד. בן אב''י/שד.

בנימין, שד. בנימין/תחכמוני, שד. בנימין/שד. ירושלים, ת.
מרכזית נתניה

בן צבי/הגר''א

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

בן צבי/נחום

בן צבי/פלוגת מכבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

הנביאים/שד. בן צבי

בן צבי/גרנבוים

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/שד. פנחס לבון
Pinhas Lavon

לבון/וייסלברגר תאודור
6 פנחס לבון

לבון/עגנון
22 פנחס לבון

ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון
Pinhas Lavon

פנחס לבון/גולדה מאיר
11 יאנוש קורצק

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שד. גיבורי ישראל/הבונים

שדרות גיבורי ישראל/התרופה

בית חרושת אביק
Giborey Israel Avenue

המחשב/הצורן
3 המחשב

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

השלום\הגביש

פארק תעשיות

כפר נטר הצעירה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/48/58918/2016672/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


האלון/ההדרים

פארק הבנים/הבנים
HaBanim

הבנים/המחתרת

הבנים/סמטת הורדים

המייסדים/צבר
HaMeyasdim

מועצה מקומית

הנוטע/רקפות
HaNotea

השומרון/ותיקים
HaShomron

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

העצמאות/השומרון
HaUkmaniot

כביש 553/דרך רבין

תל יצחק/מוזיאון משואה

תל יצחק/אחוזת פולג

צומת תל יצחק

אודם\שהם

מזכירות

יהלום/ספיר
Sapir

יהלום/שני

'כפר נטר א

מרפאה

ההדרים/החרוב

ההדרים/סמטת החרוב

ההדרים/השלום

האלון/ההדרים
HaAlon

כפר נטר הצעירה



פארק תעשיות

הצורן/הארי טרומן
HaZoran

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

בית חרושת טבע
Giborey Israel Avenue

שד. גיבורי ישראל/התרופה

שדרות גיבורי ישראל/הבונים

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

צומת אביר/כביש 553

פנחס לבון/גולדה מאיר

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

משטרה/בן צבי

שד. בן צבי/שמחה ארליך

בן צבי/נחום

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/היהלומן אברהם

שד. בנימין/הרב טביב
1 הרב טביב אברהם

שד. בן אב''י/שד. בנימין
57 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/תחכמוני

שד. בנימין/שד. ירושלים



ת. מרכזית נתניה
Ahad HaAm



כיוון: שדרות בנימין/שער הגיא ← ת. מרכזית נתניה

78 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 48
לוח זמנים של קו שדרות בנימין/שער הגיא ← ת. מרכזית נתניה

06:00 - 07:24ראשון

06:00 - 07:24שני

06:00 - 07:24שלישי

06:00 - 07:24רביעי

06:00 - 07:24חמישי

06:15 - 07:23שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 48
כיוון: שדרות בנימין/שער הגיא ← ת. מרכזית נתניה

תחנות: 78
משך הנסיעה: 113 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שדרות בנימין/שער הגיא, שד.
בנימין/שד. ירושלים, שדרות בנימין/טשרניחובסקי, שד. בן

אב''י/שד. בנימין, שד. בנימין/שלום שבזי, בן צבי/הגר''א, בית
ספר טשרניחובסקי/בן צבי, בן צבי/נחום, בן צבי/פלוגת מכבי,
הנביאים/שד. בן צבי, בן צבי/גרנבוים, שדרות בן צבי/שדרות

אגם כנרת, שד. בן צבי/שד. פנחס לבון, לבון/וייסלברגר
תאודור, לבון/עגנון, ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון, פנחס

לבון/גולדה מאיר, איקאה/שדרות גיבורי ישראל, מרכז
ביג/שדרות גיבורי ישראל, שדרות גיבורי ישראל/האומנות, שד.

גיבורי ישראל/הבונים, שדרות גיבורי ישראל/התרופה, בית
חרושת אביק, השלום\הגביש, פארק תעשיות, כפר נטר

הצעירה, האלון/ההדרים, פארק הבנים/הבנים,
הבנים/המחתרת, הבנים/סמטת הורדים, המייסדים/צבר,

מועצה מקומית, הנוטע/רקפות, השומרון/ותיקים,
ההדרים/הלוחמים, ההדרים/הלוחמים, העצמאות/השומרון,

כביש 553/דרך רבין, תל יצחק/מוזיאון משואה, תל
יצחק/אחוזת פולג, צומת תל יצחק, אודם\שהם, מזכירות,

יהלום/ספיר, יהלום/שני, 'כפר נטר א, מרפאה,
ההדרים/החרוב, ההדרים/סמטת החרוב, ההדרים/השלום,

האלון/ההדרים, כפר נטר הצעירה, פארק תעשיות,
הצורן/הארי טרומן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,

הגביש/המחקר, בית חרושת טבע, שד. גיבורי
ישראל/התרופה, שדרות גיבורי ישראל/הבונים, שד. גיבורי

ישראל/האומנות, איקאה/שדרות גיבורי ישראל, צומת
אביר/כביש 553, פנחס לבון/גולדה מאיר, רופין/שד. פנחס

לבון, פנחס לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום עליכם, שדרות
בן צבי/שדרות אגם כנרת, משטרה/בן צבי, שד. בן צבי/שמחה

ארליך, בן צבי/נחום, בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי, שד. בן
צבי/היהלומן אברהם, שד. בנימין/הרב טביב, שד. בן אב''י/שד.

בנימין, שד. בנימין/תחכמוני, שד. בנימין/שד. ירושלים, ת.
מרכזית נתניה

שדרות בנימין/שער הגיא
2 החלוצים

שד. בנימין/שד. ירושלים

שדרות בנימין/טשרניחובסקי

שד. בן אב''י/שד. בנימין
52 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/שלום שבזי
Binjamin Avenue

בן צבי/הגר''א

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

בן צבי/נחום

בן צבי/פלוגת מכבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

הנביאים/שד. בן צבי

בן צבי/גרנבוים

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/שד. פנחס לבון
Pinhas Lavon

לבון/וייסלברגר תאודור
6 פנחס לבון

לבון/עגנון
22 פנחס לבון

ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון
Pinhas Lavon

פנחס לבון/גולדה מאיר
11 יאנוש קורצק

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שד. גיבורי ישראל/הבונים
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שדרות גיבורי ישראל/התרופה

בית חרושת אביק
Giborey Israel Avenue

השלום\הגביש

פארק תעשיות

כפר נטר הצעירה

האלון/ההדרים

פארק הבנים/הבנים
HaBanim

הבנים/המחתרת

הבנים/סמטת הורדים

המייסדים/צבר
HaMeyasdim

מועצה מקומית

הנוטע/רקפות
HaNotea

השומרון/ותיקים
HaShomron

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

העצמאות/השומרון
HaUkmaniot

כביש 553/דרך רבין

תל יצחק/מוזיאון משואה

תל יצחק/אחוזת פולג

צומת תל יצחק

אודם\שהם

מזכירות

יהלום/ספיר
Sapir

יהלום/שני

'כפר נטר א

מרפאה
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ההדרים/החרוב

ההדרים/סמטת החרוב

ההדרים/השלום

האלון/ההדרים
HaAlon

כפר נטר הצעירה

פארק תעשיות

הצורן/הארי טרומן
HaZoran

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

בית חרושת טבע
Giborey Israel Avenue

שד. גיבורי ישראל/התרופה

שדרות גיבורי ישראל/הבונים

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

צומת אביר/כביש 553

פנחס לבון/גולדה מאיר

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

משטרה/בן צבי

שד. בן צבי/שמחה ארליך

בן צבי/נחום

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/היהלומן אברהם



שד. בנימין/הרב טביב
1 הרב טביב אברהם

שד. בן אב''י/שד. בנימין
57 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/תחכמוני

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Ahad HaAm
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