
כיוון: ביתר עילית ← ירושלים

58 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 298
לוח זמנים של קו ביתר עילית ← ירושלים

06:20 - 13:00ראשון

06:20 - 13:00שני

06:20 - 13:00שלישי

06:20 - 13:00רביעי

06:20 - 13:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 298
כיוון: ביתר עילית ← ירושלים

תחנות: 58
משך הנסיעה: 95 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 298 (ביתר עילית ← ירושלים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ביתר עילית ← ירושלים: 06:20 - 13:00 (2) ירושלים ← ביתר עילית: 13:45 - 18:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 298 וכדי לדעת מתי יגיע קו 298

צפייה באתרביתר עילית ← ירושלים 298

קדושת לוי/שלום רב

קדושת לוי/הר''ן

בית כנסת באיאן/קדושת לוי
Kedushat Levi

קדושת לוי א

קדושת לוי ב

קדושת לוי / הרב שך

קדושת לוי/המהרי''ץ

קדושת לוי ד

קדושת לוי/ברוק
Kedushat Levi

החוזה מלובלין/אדמורי ויז'ניץ

לובלין/ דרכי איש

לובלין א

מעזריטש/ מהרי''ץ

מעזריטש/בתי ספר

מעזריטש/חב''ד

בית כנסת חב''ד/המגיד ממעזריטש
45 המגיד ממעזריטש

בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש

מעזריטש/הר''ן

מפה ולוחות זמנים של קו 298

https://moovitapp.com/israel-1/lines/298/205332/614661/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%A8_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-Israel-1-13-205332-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


מעזריטש/חיי יצחק

מעזריטש/דרך האר''י

האדמו''ר מרוז'ין/רבי עקיבא
HaAdmor MeRojin

רוז'ין/ הטוב והמטיב

דברי חיים / התעוררות תשובה
Divrei Haim

דברי חיים/מעלות כתר תורה

מתנ''ס עירוני/רבי נחמן מברסלב

מפעל הש''ס/זוועהיל

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק
Mifal HaShas

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס
Mifal HaShas

בית ספר משמרת מאיר

איגרות משה/כף החיים

כף החיים א

כף החיים/מעלות טשכנוב

הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף
HaRav Oyerbach

הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ

הרבי מנדבורנא א
HaRav MiNadvorna

נדבורנא / בבא סאלי

בבא סאלי/ נדבורנא

בבא סאלי / אש קודש

ריב'ז / אש קודש

ריב'ז / נועם אלימלך

רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף קארו
Elazar HaModai

רבי אלעזר המודעי/הגר''א

רבי עקיבא/אור החיים
Or HaHayim

עירייה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/298/205332/614661/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


מכון לציון ברינה

דרך האר''י/ כביש 375

דרך חברון/גבעת המטוס

דרך חברון/אשר וינר

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/התנופה

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/דניאל ינובסקי

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/אלבק

המעבדה/דרך חברון

הסינימטק/דרך חברון

ממילא/קריב
Yizhak Karib

ככר צהל/יפו
HaTsanhanim



כיוון: ירושלים ← ביתר עילית

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 298
לוח זמנים של קו ירושלים ← ביתר עילית

13:45 - 18:30ראשון

13:45 - 18:30שני

13:45 - 18:30שלישי

13:45 - 18:30רביעי

13:45 - 18:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 298
כיוון: ירושלים ← ביתר עילית

תחנות: 57
משך הנסיעה: 82 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ממילא/קריב
Yizhak Karib

ככר צהל/יפו
HaTsanhanim

חטיבת ירושלים/ יצחק קריב
Hativat Yerushalayim

הסינימטק/דרך חברון

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/ינובסקי

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/התנופה

דרך חברון/הסדנא

דרך חברון/האומן

דרך חברון/גבעת המטוס

כביש 60/הרוזמרין

דרך האר''י/ כביש 375

עירייה

רבי עקיבא / סלונים
Or HaHayim

בית יעקב אהבת חסד

רבי אלעזר המודעי/החיד''א
Elazar HaModai

פארק חזון יוסף

רבי יוחנן בן זכאי/חפץ חיים
Rabi Yohanan Ben Zakay

בית כנסת קליבלנד/הבבא סאלי

טיפת חלב/בבא סאלי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/298/205332/614662/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://moovitapp.com/israel-1/lines/298/205332/614662/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


נדבורנא/ בבא סאלי

הרבי מנדבורנא א
HaRav MiNadvorna

הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא

הרב אוירבאך/חלקת יואב

כף החיים/מעלות טשכנוב

כף החיים א

אגרות משה/מעלות רבי הלל

אגרות משה / קנייבסקי

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק
Mifal HaShas

ברסלב/אודיטוריום
Rabbi Nahman Mibreslav

דברי חיים/החיד''א

דברי חיים/ התעוררות תשובה
Divrei Haim

קמפוס חב''ד

מעזריטש/שדרות דרך האר''י

מעזריטש/חיי יצחק

מעזריטש/הר''ן

מרכז מסחרי לב ביתר
HaMagid Mimezrich

גני ילדים בית יעקב
45 המגיד ממעזריטש

מעזריטש/חב''ד

מעזריטש/מהרי''ץ

לובלין א
Hohoze Milublin

החוזה מלובלין/דרכי איש

החוזה מלובלין/קדושת ציון

קדושת לוי/ברוק
Kedushat Levi

קדושת לוי ד



קדושת לוי/המהרי''ץ

קדושת לוי / הרב שך

קדושת לוי ב

קדושת לוי א

בית כנסת ויז'ניץ/קדושת לוי
Kedushat Levi

קדושת לוי/שלום רב

בית כנסת חסד לאברהם/קדושת לוי

קדושת לוי/אוהל שרה



לוחות זמנים ומפה של קו 298 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
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