
כיוון: ראש העין ← תל אביב-יפו

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 258
לוח זמנים של קו ראש העין ← תל אביב-יפו

06:30 - 12:00ראשון

06:30 - 12:00שני

06:30 - 12:00שלישי

06:30 - 12:00רביעי

06:30 - 12:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 258
כיוון: ראש העין ← תל אביב-יפו

תחנות: 45
משך הנסיעה: 58 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 258 (ראש העין ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראש העין ← תל אביב-יפו: 06:30 - 12:00(2) תל אביב-יפו ← ראש העין: 10:30 - 18:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 258 וכדי לדעת מתי יגיע קו 258

מפה ולוחות זמנים של קו 258

צפייה באתרראש העין ← תל אביב-יפו 258

בית העלמין

דרך הציונות/יונה

דרך הציונות/בזלת

נחל רבה/חט''ב גוונים

דרך מנחם בגין/הפרחים

דרך מנחם בגין/דן

קיבוץ גלויות/דרך בגין

נווה אפיקים/מתנ''ס לב אפק

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

מנור/נווה אפיקים

מנור/פולג

יגאל אלון/יפה ירקוני

יגאל אלון/שייקה אופיר

נתן אלתרמן/יגאל אלון

נתן אלתרמן

חיים הרצוג/נתן אלתרמן

חיים הרצוג/ניסים אלוני

חיים הרצוג/שייקה אופיר

גולדה מאיר/חיים הרצוג

הרב שלום שבזי/ש''י עגנון

הרב שלום שבזי/נלי זקס

הרב שלום שבזי / רמת הגולן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/258/668545/2781177/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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%90%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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-1-17-668545-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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 ← ראש העין

50 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 258
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← ראש העין

10:30 - 18:30ראשון

10:30 - 18:30שני

10:30 - 18:30שלישי

10:30 - 18:30רביעי

10:30 - 18:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

הרב שלום שבזי/הלח''י

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

בית ספר רמב''ם/הרב שלום שבזי

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

צומת שבזי

כביש 444/המרץ

מחלף קסם

צומת הכפר הירוק

בית עלמין צבאי/משה סנה

משה סנה/בני אפרים

משה סנה/צה''ל

דבורה הנביאה/משה סנה

דבורה הנביאה/צה''ל

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הנחושת

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הברזל

איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית

מרכז הספורט/בכור שטרית

שד' רוקח/בכור שטרית

לונה פארק/שד' רוקח

ת. רכבת האוניברסיטה/שדרות רוקח

ת. רכבת אונברסיטה/הורדה

ת. רכבת תל אביב אוניברסיטה, שער צפוני - איסוף

ת. רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח

גני התערוכה/שד' רוקח

לונה פארק/שד' רוקח

מגרשי הטניס/בכור שטרית

מרכז הספורט/בכור שטרית

https://moovitapp.com/israel-1/lines/258/668545/2781177/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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/258/668545/2781178/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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


מידע על קו 258
כיוון: תל אביב-יפו ← ראש העין

תחנות: 50
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית

ראול ולנברג/הברזל

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הנחושת

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

דבורה הנביאה/צה''ל

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם

משה סנה/צה''ל

משה סנה/בני אפרים

בית עלמין צבאי קרית שאול

צומת הכפר הירוק

מחלף מורשה

מחלף קסם

כביש 444/המרץ

שד. שלמה המלך/אפק

צומת שבזי

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

ככר המשוררים

הרב שלום שבזי / רמת הגולן

הרב שלום שבזי/שילה

הרב שלום שבזי/חיים וייצמן

הרב שלום שבזי/נלי זקס

הרב שלום שבזי/ש''י עגנון

חיים הרצוג/גולדה מאיר

חיים הרצוג/שייקה אופיר

חיים הרצוג/ניסים אלוני

נתן אלתרמן/חיים הרצוג

נתן אלתרמן/יגאל אלון

יגאל אלון/תרצה אתר

יגאל אלון/אלוף הרב גורן

מנור/איילון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/258/668545/2781178/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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


לוחות זמנים ומפה של קו 258 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

מנור/נווה אפיקים

מכללת ראש העין/נווה אפיקים

נווה אפיקים/מתנ''ס לב אפק

קיבוץ גלויות/נווה אפיקים

דרך בגין/דן

דרך מנחם בגין/הפרחים

נחל רבה/חט''ב גוונים

דרך הציונות / הדרור

דרך הציונות/יונה

דרך הציונות/בזלת

בית העלמין

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/258/668545/2781177/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-17-668545&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&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%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

