
כיוון: רעננה ← תל אביב-יפו

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 230
לוח זמנים של קו רעננה ← תל אביב-יפו

00:00 - 01:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:00 - 01:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 230
כיוון: רעננה ← תל אביב-יפו

תחנות: 46
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 230 (רעננה ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רעננה ← תל אביב-יפו: 00:00 - 01:00 (2) תל אביב-יפו ← רעננה: 00:30 - 03:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 230 וכדי לדעת מתי יגיע קו 230

צפייה באתררעננה ← תל אביב-יפו 230

HaYahalomמסוף רעננה

אחוזה/הרב יצחק נסים

Ahuzaאחוזה/רבוצקי

אחוזה/שברץ

אחוזה/השוק

אחוזה/ז'בוטינסקי

אחוזה/בן גוריון

אחוזה/מוצקין

אחוזה/מגדל

אחוזה/עציון

בית לוינשטיין/אחוזה

מרכז מסחרי/דרך ירושלים

דרך ירושלים/הבריגדה היהודית

ירושלים/הר סיני

Yerushalaimדרך ירושלים/ברל כצנלסון

קהילת ציון/מוהליבר

העצמאות/ בן גוריון

Sokolovסוקולוב/בן גוריון

סוקולוב/הניצנים

Weizmannבית ספר וייצמן/וייצמן

HaRav Kukהרב קוק/ויצמן

בית ספר תיכון ראשונים/הרב קוק

מפה ולוחות זמנים של קו 230

https://moovitapp.com/israel-1/lines/230/668279/2780698/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-10-668279-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


Ben Gurionבן גוריון / הרב קוק

Brenerבן גוריון/חומה ומגדל

מרכז אמירים/בן גוריון

סוקולוב/יבנה

Sokolovקופת חולים מאוחדת/סוקולוב

Sokolovסוקולוב סנטר/סוקולוב

סוקולוב/זרובבל

סינמה סיטי

דרך נמיר/שד' קק''ל260 נמיר מרדכי

דרך נמיר/אינשטיין203 נמיר מרדכי

דיזנגוף/צידון295 דיזנגוף

דיזנגוף/בזל239 דיזנגוף

דיזנגוף/ז'בוטינסקי213 דיזנגוף

דיזנגוף/יודפת179 דיזנגוף

דיזנגוף/ש"ץ159 דיזנגוף

דיזנגוף סנטר/דיזנגוף59 דיזנגוף

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג'41 המלך ג'ורג'

שוק הכרמל/אלנבי70 אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנביאלנבי

אלנבי/יהודה הלוי132 אלנבי

דרך מנחם בגין/הגליל32 בגין מנחם

הרכבת/סלומון38 הרכבת

ראש פינה/הרכבת21 ראש פינה

ת. מרכזית תל אביב/לוינסקי115 לוינסקי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/230/668279/2780698/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


כיוון: תל אביב-יפו ← רעננה

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 230
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← רעננה

00:30 - 03:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:30 - 03:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 230
כיוון: תל אביב-יפו ← רעננה

תחנות: 42
משך הנסיעה: 81 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת. מרכזית תל אביב/לוינסקי115 לוינסקי

אלנבי/לילינבלום115 אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי97 אלנבי

אלנבי/מזא''ה83 אלנבי

אלנבי/בלפור65 אלנבי

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג'46 המלך ג'ורג

Dizengoff 50דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

כיכר דיזנגוף/ריינס12 ריינס

ריינס/גורדון46 ריינס

דיזנגוף/יודפת182 דיזנגוף

דיזנגוף/ארלוזורוב198 דיזנגוף

דיזנגוף/ז'בוטינסקי236 דיזנגוף

דיזנגוף/שד' נורדאו286 דיזנגוף

דיזנגוף/בן יהודה332 דיזנגוף

דרך נמיר/אינשטיין204 נמיר מרדכי

דרך נמיר/שד' קק''ל512 נמיר מרדכי

סינמה סיטי

צומת הראשונים

צומת המשכיות

סוקולוב/ מרכז מסחרי

סוקולוב/אז''ר

סוקולוב/יבנה

מרכז אמירים/בן גוריון

בן גוריון/בר כוכבא56 בן גוריון

הרב קוק/בן גוריון

Weizmannוייצמן/הרב קוק

Weizmannבית ספר וייצמן/וייצמן

Sokolovסוקולוב/הניצנים

Sokolov pathקניון לב העיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/230/668279/2780699/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/230/668279/2780699/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


מגן דוד אדום/סוקולוב

Yerushalaimדרך ירושלים/יגאל אלון

ירושלים/הבריגדה

בית לוינשטיין/אחוזה

אחוזה/עציון

אחוזה/המלכים

אחוזה/מגדל

אחוזה/סוקולוב

אחוזה/בן גוריון

HaMaalotאחוזה/אליעזר יפה

אחוזה/השוק1 ברנר

אחוזה/רבוצקי

HaYahalomמסוף רעננה



לוחות זמנים ומפה של קו 230 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/230/668279/2780698/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95&lang=he

