
 

  

שעהשעהשעהשעהשעהשעהשעהשעהשם תחנהעירמס' תחנה

8:009:3010:3012:0014:0016:0017:0018:30בן יהודה / לוי אשכול137087

8:019:3110:3112:0114:0116:0117:0118:31בית אבות בית בכפר הדרים / בן יהודה230008

8:059:3510:3512:0514:0516:0517:0518:35ויצמן / גייסות השריון337038

8:079:3710:3712:0714:0716:0717:0618:36ויצמן / תל חי )מחוץ לתחנה המרכזית(439822

8:089:3810:3812:0814:0816:0917:0718:37ויצמן / רוטשילד537034

8:099:3910:3912:1214:1216:1317:0918:38ויצמן / קניון ערים637030

8:109:4010:4012:1414:1416:1517:1118:39קרית חינוך / ויצמן737019

8:129:4210:4212:1614:1616:1717:1318:40בית חולים מאיר839830

8:159:4510:4512:1814:1816:1917:1518:41משה סנה / ברקן935135

8:169:4610:4612:2014:2016:2117:1718:43שד. מנחם בגין / דוד רמז1035364

8:179:4710:4712:2114:2116:2217:1918:44שדרות בגין / רפפורט1133564

***8:3310:0511:0812:5014:40[א]מלון השרון )חוף השרון(1220432

***8:3510:0711:1012:5214:42[א]חוף זבולון1327169

10:3011:3013:1715:0616:5217:5019:14[ב]דיזנגוף / בן יהודה )נמל תל אביב(1422928

10:3311:3313:2015:0916:5517:5219:16[ג]בן יהודה / ארלוזורוב 15

10:4011:4013:2715:1717:0318:0019:24[ד]אבן גבירול / ארלוזורוב1621158

                                כפר סבוס 729: כפר סבא - תל אביב )שבתות בלבד(

כפר סבא

תל אביב

     

 * האוטובוס אינו עובר בהרצליה. ניתן לנסוע בקו 29 של מטרופולין שמתחיל את פעילותו בשעה 16:00.  

** החל משעה 17:45 ניתן להגיע מכפר סבא לתל אביב באמצעות קו 247.             

*** האוטובוס שיוצא ב-8:00 מגיע להרצליה בלבד ואינו ממשיך לתל אביב.             

]א[ קישוריות לקו 202 של קווי החוף )עיריית הרצליה(             

]ב[ קישוריות לקווים 711 ,710 ,709 ,708 של נעים בסופ"ש, לקו הכחול של סבבוס )עיריית רמת גן(  ולקווים 202, 201 של קווי החוף )עיריית הרצליה(     

]ג[ קישוריות לקו 710 של נעים בסופ"ש       

]ד[ קישוריות לקו 707 של נעים בסופ"ש        

הרצליה



 

שעהשעהשעהשעהשעהשעהשעהשם תחנהעירמס' תחנה

10:3011:3013:1715:0616:5217:5019:14[ב]דיזנגוף / בן יהודה )נמל תל אביב(1422928

10:3311:3313:2015:0916:5517:5219:16[ג]בן יהודה / ארלוזורוב 15

10:4011:4013:2715:1717:0318:0019:24[ד]אבן גבירול / ארלוזורוב1621158

***11:0512:2014:0515:37[א]חוף זבולון1726759

***11:0712:2314:0715:39[א]מלון השרון )חוף השרון(1826920

11:3012:4614:5715:5717:3018:2519:50שדרות בגין / נעמי שמר1933565

11:3112:4715:0015:5917:3118:2619:51משה סנה / קדושי קהיר2039850

11:3512:5115:0116:0117:3318:2819:53בית חולים מאיר2139831

11:4012:5615:0316:0417:3518:2919:54ויצמן / גלר2237020

11:4112:5715:0516:0517:3718:3119:56ויצמן / סוקולוב2339690

11:4312:5915:0716:0717:3918:3219:57ויצמן / רוטשילד2437033

11:4513:0115:0816:0917:4018:3319:58ויצמן / תל חי2537035

11:4613:0215:0916:1117:4118:3419:59ויצמן / נורדאו2639699

11:5013:0615:1516:1517:4718:3620:01בן יהודה / דרך הפועל2737065

11:5113:0715:1716:1717:4918:3720:02לוי אשכול / שלמה המלך2837090

                                כפר סבוס 729: תל אביב - כפר סבא )שבתות בלבד(

כפר סבא

     

 * האוטובוס אינו עובר בהרצליה. ניתן לנסוע בקו 29 של מטרופולין שמתחיל את פעילותו בשעה 16:00.  

** החל משעה 18:00 ניתן להגיע מתל אביב לכפר סבא באמצעות קו 247.        

]א[ קישוריות לקו 202 של קווי החוף )עיריית הרצליה(             

]ב[ קישוריות לקווים 711 ,710 ,709 ,708 של נעים בסופ"ש, לקו הכחול של סבבוס )עיריית רמת גן(  ולקווים 202, 201 של קווי החוף )עיריית הרצליה( 

]ג[ קישוריות לקו 710 של נעים בסופ"ש       

]ד[ קישוריות לקו 707 של נעים בסופ"ש        

תל אביב

הרצליה


