
כיוון: הרצלייה ← כוכב יאיר

68 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 228
לוח זמנים של קו הרצלייה ← כוכב יאיר

01:00 - 03:15ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 228
כיוון: הרצלייה ← כוכב יאיר

תחנות: 68
משך הנסיעה: 88 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: השונית/יורדי ים, מרינה/השונית,
נעמי שמר/אבא אבן, מדינת היהודים/גלגלי הפלדה, גלגלי

הפלדה/יוחנן הסנדלר, אבא אבן/ משכית, מחלף הסירה, ת.
רכבת הרצליה, קניון שבעת הכוכבים, הרב קוק/שדרות שבעת

הכוכבים, בית אבות/הרב קוק, וייצמן/הרב קוק, בית ספר
וייצמן/וייצמן, סוקולוב/הניצנים, קניון לב העיר, מגן דוד

אדום/סוקולוב, דרך ירושלים/יגאל אלון, ירושלים/הבריגדה, בית
לוינשטיין/אחוזה, אחוזה/עציון, אחוזה/המלכים, אחוזה/מגדל,

אחוזה/מוצקין, אחוזה/בן גוריון, אחוזה/אליעזר יפה,
אחוזה/השוק, אחוזה/רבוצקי, בית משפט/טשרניחובסקי,

טשרניחובסקי/ויצמן, ויצמן / גלר, וייצמן/גורדון, וייצמן/סוקולוב,
ויצמן/ירושלים, וייצמן/רוטשילד, ויצמן / תל חי, וייצמן/רבקה

גובר, וייצמן/גייסות השריון, ויצמן/התע''ש, קניון/וייצמן, כביש
40/55, צומת כפר סבא מזרח, צומת כוכב יאיר, שדרות

הארץ/שדרות הדקלים, האילנות/ברוש, גני ילדים/האילנות,
נוף הרים/סנונית, נוף הרים/מרגלית, נוף הרים/נטפים, נוף

הרים/חלוקי נחל, שד. הדקלים/גבעון, שד. הדקלים/הפסגות,
שד. הדקלים/האילנות, שדרות הארץ/דרך הפרחים,

אגוז/אורן, אגוז/אלון, אגוז/אלה, בית אל/בירנית, בית אל/בת
שלמה, בית אל/הגלעד, הגלעד / בית אל, שדרות

הארץ/גלעד, שדרות הארץ/השפלה, גלבוע/שבילי גולן,
גלבוע/גולן, הגלעד/גלבוע, דן/דקלה, דן/דלתון, דן/דור

לקו 228 (הרצלייה ← כוכב יאיר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הרצלייה ← כוכב יאיר: 01:00 - 03:15 (2) כוכב יאיר ← הרצלייה: 22:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 228 וכדי לדעת מתי יגיע קו 228

צפייה באתרהרצלייה ← כוכב יאיר 228

השונית/יורדי ים

מרינה/השונית

נעמי שמר/אבא אבן

מדינת היהודים/גלגלי הפלדה
Shopping Center

גלגלי הפלדה/יוחנן הסנדלר
Galgallei HaPlada

אבא אבן/ משכית
12 שדרות אבא אבן

מחלף הסירה

ת. רכבת הרצליה

קניון שבעת הכוכבים

הרב קוק/שדרות שבעת הכוכבים

בית אבות/הרב קוק
Yaavets

וייצמן/הרב קוק
Weizmann

בית ספר וייצמן/וייצמן
Weizmann

סוקולוב/הניצנים
Sokolov

קניון לב העיר
Sokolov path

מגן דוד אדום/סוקולוב

מפה ולוחות זמנים של קו 228

https://moovitapp.com/israel-1/lines/228/668277/2780695/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
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%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8-Israel-1-10-668277-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8


דרך ירושלים/יגאל אלון
Yerushalaim

ירושלים/הבריגדה

בית לוינשטיין/אחוזה

אחוזה/עציון

אחוזה/המלכים

אחוזה/מגדל

אחוזה/מוצקין

אחוזה/בן גוריון

אחוזה/אליעזר יפה
HaMaalot

אחוזה/השוק
1 ברנר

אחוזה/רבוצקי

בית משפט/טשרניחובסקי

טשרניחובסקי/ויצמן

ויצמן / גלר
Weizmann

וייצמן/גורדון

וייצמן/סוקולוב

ויצמן/ירושלים

וייצמן/רוטשילד

ויצמן / תל חי

וייצמן/רבקה גובר
HaGalil

וייצמן/גייסות השריון

ויצמן/התע''ש

קניון/וייצמן

כביש 40/55

צומת כפר סבא מזרח

צומת כוכב יאיר

שדרות הארץ/שדרות הדקלים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/228/668277/2780695/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8


האילנות/ברוש

גני ילדים/האילנות

נוף הרים/סנונית

נוף הרים/מרגלית

נוף הרים/נטפים
Netafim

נוף הרים/חלוקי נחל

שד. הדקלים/גבעון

שד. הדקלים/הפסגות

שד. הדקלים/האילנות
HaDkalim Avenue

שדרות הארץ/דרך הפרחים

אגוז/אורן

אגוז/אלון

אגוז/אלה

בית אל/בירנית
Biranit

בית אל/בת שלמה

בית אל/הגלעד

הגלעד / בית אל

שדרות הארץ/גלעד

שדרות הארץ/השפלה

גלבוע/שבילי גולן

גלבוע/גולן

הגלעד/גלבוע

דן/דקלה

דן/דלתון
Dalton

דן/דור
Mevo Dor



כיוון: כוכב יאיר ← הרצלייה

71 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 228
לוח זמנים של קו כוכב יאיר ← הרצלייה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

22:00 - 23:00חמישי

לא פעילשישי

22:00 - 23:00שבת

מידע על קו 228
כיוון: כוכב יאיר ← הרצלייה

תחנות: 71
משך הנסיעה: 93 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אגוז/אורן, אגוז/אלון, אגוז/אלה,
בית אל/בירנית, בית אל/בת שלמה, בית אל/הגלעד, הגלעד /

בית אל, שדרות הארץ/גלעד, שדרות הארץ/השפלה,
גלבוע/שבילי גולן, גלבוע/גולן, הגלעד/גלבוע, דן/דקלה,

דן/דלתון, דן/דור, דרך הפרחים/הלוטם, דרך הפרחים/הדס,
שדרות הארץ/בית אל, האילנות/ברוש, גני ילדים/האילנות, נוף

הרים/סנונית, נוף הרים/מרגלית, נוף הרים/נטפים, נוף
הרים/חלוקי נחל, שד. הדקלים/גבעון, שד. הדקלים/הפסגות,
שד. הדקלים/האילנות, שדרות הארץ/שדרות הדקלים, צומת

כוכב יאיר, צומת אייל, נווה ימין, ויצמן/יהלום בנימין,
וייצמן/התע''ש, ויצמן/גייסות השריון, ת. מרכזית כ''ס,

וייצמן/רוטשילד, וייצמן/ירושלים, קניון ערים/וייצמן, וייצמן/ברנר,
קרית חינוך/וייצמן, טשרניחובסקי/ויצמן, מסוף רעננה,

אחוזה/הרב יצחק נסים, אחוזה/רבוצקי, אחוזה/ביאליק,
אחוזה/השוק, אחוזה/ז'בוטינסקי, אחוזה/בן גוריון,
אחוזה/סוקולוב, אחוזה/מגדל, אחוזה/עציון, בית

לוינשטיין/אחוזה, מרכז מסחרי/דרך ירושלים, דרך
ירושלים/הבריגדה היהודית, ירושלים/הר סיני, דרך

ירושלים/ברל כצנלסון, קהילת ציון/מוהליבר, ת"מ
הרצליה/העצמאות, סוקולוב/בן גוריון, סוקולוב/הניצנים, בית

ספר וייצמן/וייצמן, הרב קוק/וייצמן, בית אבות/הרב קוק, ת.
רכבת הרצליה, שדרות אבא אבן/אריה שנקר, משכית/יוחנן

הסנדלר, מדינת היהודים/משכית, גלגלי הפלדה/יוחנן
הסנדלר, יהושע בן נון/שד. אבא אבן, קניון ארנה,

השונית/יורדי ים

אגוז/אורן

אגוז/אלון

אגוז/אלה

בית אל/בירנית
Biranit

בית אל/בת שלמה

בית אל/הגלעד

הגלעד / בית אל

שדרות הארץ/גלעד

שדרות הארץ/השפלה

גלבוע/שבילי גולן

גלבוע/גולן

הגלעד/גלבוע

דן/דקלה

דן/דלתון
Dalton

דן/דור
Mevo Dor

דרך הפרחים/הלוטם
Mevo Hanurit

דרך הפרחים/הדס

שדרות הארץ/בית אל

האילנות/ברוש

גני ילדים/האילנות

נוף הרים/סנונית

נוף הרים/מרגלית

נוף הרים/נטפים
Netafim

נוף הרים/חלוקי נחל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/228/668277/2780694/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8


שד. הדקלים/גבעון

שד. הדקלים/הפסגות

שד. הדקלים/האילנות
HaDkalim Avenue

שדרות הארץ/שדרות הדקלים

צומת כוכב יאיר

צומת אייל

נווה ימין

ויצמן/יהלום בנימין

וייצמן/התע''ש

ויצמן/גייסות השריון

ת. מרכזית כ''ס
HaEmek

וייצמן/רוטשילד

וייצמן/ירושלים

קניון ערים/וייצמן

וייצמן/ברנר

קרית חינוך/וייצמן
Weizmann

טשרניחובסקי/ויצמן
Anilevich

מסוף רעננה
HaYahalom

אחוזה/הרב יצחק נסים

אחוזה/רבוצקי
Ahuza

אחוזה/ביאליק

אחוזה/השוק

אחוזה/ז'בוטינסקי

אחוזה/בן גוריון

אחוזה/סוקולוב

אחוזה/מגדל

אחוזה/עציון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/228/668277/2780694/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8


בית לוינשטיין/אחוזה

מרכז מסחרי/דרך ירושלים

דרך ירושלים/הבריגדה היהודית

ירושלים/הר סיני

דרך ירושלים/ברל כצנלסון
Yerushalaim

קהילת ציון/מוהליבר

ת"מ הרצליה/העצמאות

סוקולוב/בן גוריון
Sokolov

סוקולוב/הניצנים

בית ספר וייצמן/וייצמן
Weizmann

הרב קוק/וייצמן

בית אבות/הרב קוק

ת. רכבת הרצליה

שדרות אבא אבן/אריה שנקר
1 שדרות אבא אבן

משכית/יוחנן הסנדלר
22 משכית

מדינת היהודים/משכית
91 מדינת היהודים

גלגלי הפלדה/יוחנן הסנדלר
Galgallei HaPlada

יהושע בן נון/שד. אבא אבן
HaShunit; Abba Eban Boulevard

קניון ארנה
HaShunit

השונית/יורדי ים



לוחות זמנים ומפה של קו 228 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
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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%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
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%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%20%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8&lang=he

