
כיוון: כפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן

73 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 488
לוח זמנים של קו כפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן

06:20 - 18:15ראשון

06:20 - 18:15שני

06:20 - 18:15שלישי

06:20 - 18:15רביעי

06:20 - 18:15חמישי

06:30 - 11:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 488
כיוון: כפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן

תחנות: 73
משך הנסיעה: 101 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: כפר מנדא/כניסה, כפר
מנדא/בנק, עראביה/52, מסגד אלשוהדא, 152/155, 65/כפר

מנדא, מרכז אל מאג', בניין המועצה, אחמד חוסין עלאם/אל
בוסתאן, קופת חולים כללית, כפר מנדא/מרכז מסחרי, כפר

מנדא/יציאה, צומת כפר מנדא, צומת דמיידה, צומת מורשת
לכיוון צפון, כאוכב א'/כניסה, קופת חולים לאומית, כאוכב

ג'/ככר, כאוכב אבו אל היגא מרכז, כאוכב ה'/יציאה, צומת
כאוכב, צומת קורנית / מנוף, צומת יודפת/784, מסעף משגב,

צומת מישגב, צומת יובלים, צומת א.תעשיה תרדיון, סחנין
כניסה מערבית, הגליל ב, אלגליל/אלסנבל, סחנין המכללה

המשותפת, סח'נין/805, סח'נין מרכז העיר, סחנין עיריה,
סח'נין נאגי אלעלי, מכללת סח'נין/משרד הרישוי, סח'נין יציאה

מזרחית, עראבה א'/כניסה, בריכה, בי''ס תיכון אלבטוף, צומת
חילזון/כביש 805, עראבה ה'/יציאה, עוקף דיר חנא א, עוקף

דיר חנא ב, צומת דיר חנא, צומת צלמון/אלחמרה, צומת
עיילבון צפון, צומת עילבון/מרכז, מחלף עילבון/לדרום, צומת
נטופה, מחנה נטפים, מחלף גולני/לכיוון מזרח, צומת גבעת

אבני, פארק תעשיה קדמת, צומת פוריה, מסעף אזור תעשיה,
מסעף הזורעים, בית עלמין הזורעים, בית חולים פוריה, מסעף

נווה עובד, מסעף נווה עובד ד', צומת פוריה עילית, כפר
עבודה 1, צומת אלומות, מסעף מושבת כנרת, מוזיאון, אחוזת

אוהלו, בית ספר אזורי בית ירח, דגניה א', דגניה ב', מועצה
אזורית עמק הירדן, חוף צמח, מכללה איזורית עמק הירדן

לקו 488 (כפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן: 06:20 - 18:15 (2) מ.א. עמק הירדן ← כפר מנדא: 08:15 - 20:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 488 וכדי לדעת מתי יגיע קו 488

צפייה באתרכפר מנדא ← מ.א. עמק הירדן 488

כפר מנדא/כניסה

כפר מנדא/בנק

עראביה/52

מסגד אלשוהדא

152/155

65/כפר מנדא

מרכז אל מאג'

בניין המועצה

אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן

קופת חולים כללית

כפר מנדא/מרכז מסחרי

כפר מנדא/יציאה

צומת כפר מנדא

צומת דמיידה

צומת מורשת לכיוון צפון

כאוכב א'/כניסה

קופת חולים לאומית

כאוכב ג'/ככר

כאוכב אבו אל היגא מרכז

מפה ולוחות זמנים של קו 488

https://moovitapp.com/israel-1/lines/488/766667/3409507/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
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%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-Israel-1-5-766667-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F


כאוכב ה'/יציאה

צומת כאוכב

צומת קורנית / מנוף

צומת יודפת/784

מסעף משגב

צומת מישגב

צומת יובלים

צומת א.תעשיה תרדיון

סחנין כניסה מערבית

הגליל ב

אלגליל/אלסנבל

סחנין המכללה המשותפת

סח'נין/805

סח'נין מרכז העיר

סחנין עיריה

סח'נין נאגי אלעלי

מכללת סח'נין/משרד הרישוי

סח'נין יציאה מזרחית

עראבה א'/כניסה

בריכה

בי''ס תיכון אלבטוף

צומת חילזון/כביש 805

עראבה ה'/יציאה

עוקף דיר חנא א

עוקף דיר חנא ב

צומת דיר חנא

צומת צלמון/אלחמרה

צומת עיילבון צפון

צומת עילבון/מרכז

מחלף עילבון/לדרום

https://moovitapp.com/israel-1/lines/488/766667/3409507/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F


צומת נטופה

מחנה נטפים

מחלף גולני/לכיוון מזרח

צומת גבעת אבני

פארק תעשיה קדמת

צומת פוריה

מסעף אזור תעשיה

מסעף הזורעים

בית עלמין הזורעים

בית חולים פוריה

מסעף נווה עובד

מסעף נווה עובד ד'

צומת פוריה עילית

כפר עבודה 1

צומת אלומות

מסעף מושבת כנרת

מוזיאון

אחוזת אוהלו

בית ספר אזורי בית ירח

דגניה א'

דגניה ב'

מועצה אזורית עמק הירדן

חוף צמח

מכללה איזורית עמק הירדן



כיוון: מ.א. עמק הירדן ← כפר מנדא

66 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 488
לוח זמנים של קו מ.א. עמק הירדן ← כפר מנדא

08:15 - 20:10ראשון

08:15 - 20:10שני

08:15 - 20:10שלישי

08:15 - 20:10רביעי

08:15 - 20:10חמישי

08:30 - 13:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 488
כיוון: מ.א. עמק הירדן ← כפר מנדא

תחנות: 66
משך הנסיעה: 98 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מכללת צמח, חוף צמח, מועצה
אזורית עמק הירדן, צומת דגניה ב, דגניה א/מוזיאון בית גורדון,

בית ספר אזורי בית ירח, מסעף אוהלו, מוזיאון, מסעף מושבת
כנרת, צומת אלומות, מסעף נווה עובד, צומת פוריה עילית ד',
מסעף נווה עובד ד', מסעף נווה עובד, בית חולים פוריה, בית
עלמין הזורעים, מסעף הזורעים, צומת טבריה, צומת פוריה,
צומת פארק תעשיות קדמת, צומת גבעת אבני/לביא, מחלף

גולני/מקדונלדס לצפון, מחנה נטפים, צומת נטופה, צומת
עילבון דרום, צומת עילבון מרכז, צומת עילבון צפון, צומת

צלמון/אלחמרה, צומת דייר חנא, עראבה א'/כניסה, צומת
חילזון/כביש 805, אלמרוש, בריכה, עראבה ה'/יציאה, סחנין
כניסה מזרחית, מכללת סח'נין/משרד הרישוי, סח'נין עיריה,
סחנין אלשהדא, סח'נין האנדרטה, הגליל ט, הגליל י'/יאסר

ערפאת, סחנין יציאה מערבית, צומת א.תעשיה תרדיון, צומת
יובלים, מסעף משגב, צומת יודפת/784, צומת מנוף, כאוכב

א'/כניסה, קופת חולים לאומית, כאוכב ג'/ככר, כאוכב אבו אל
היגא מרכז, כאוכב ה'/יציאה, צומת כאוכב, צומת מורשת, צומת

דמיידה, כפר מנדא/כניסה, כפר מנדא/בנק, עראביה/52,
מסגד אלשוהדא, 152/155, 65/כפר מנדא, מרכז אל מאג',
בניין המועצה, אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן, קופת חולים

כללית, כפר מנדא/מרכז מסחרי

מכללת צמח

חוף צמח

מועצה אזורית עמק הירדן

צומת דגניה ב

דגניה א/מוזיאון בית גורדון

בית ספר אזורי בית ירח

מסעף אוהלו

מוזיאון

מסעף מושבת כנרת

צומת אלומות

מסעף נווה עובד

צומת פוריה עילית ד'

מסעף נווה עובד ד'

מסעף נווה עובד

בית חולים פוריה

בית עלמין הזורעים

מסעף הזורעים

צומת טבריה

צומת פוריה

צומת פארק תעשיות קדמת

צומת גבעת אבני/לביא

מחלף גולני/מקדונלדס לצפון

מחנה נטפים

צומת נטופה

צומת עילבון דרום

צומת עילבון מרכז

https://moovitapp.com/israel-1/lines/488/766667/3409508/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F


צומת עילבון צפון

צומת צלמון/אלחמרה

צומת דייר חנא

עראבה א'/כניסה

צומת חילזון/כביש 805

אלמרוש

בריכה

עראבה ה'/יציאה

סחנין כניסה מזרחית
HaGalil

מכללת סח'נין/משרד הרישוי

סח'נין עיריה

סחנין אלשהדא

סח'נין האנדרטה

הגליל ט

הגליל י'/יאסר ערפאת

סחנין יציאה מערבית

צומת א.תעשיה תרדיון
הגליל

צומת יובלים

מסעף משגב

צומת יודפת/784

צומת מנוף

כאוכב א'/כניסה

קופת חולים לאומית

כאוכב ג'/ככר

כאוכב אבו אל היגא מרכז

כאוכב ה'/יציאה

צומת כאוכב

צומת מורשת

צומת דמיידה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/488/766667/3409508/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F


כפר מנדא/כניסה

כפר מנדא/בנק

עראביה/52

מסגד אלשוהדא

152/155

65/כפר מנדא

מרכז אל מאג'

בניין המועצה

אחמד חוסין עלאם/אל בוסתאן

קופת חולים כללית

כפר מנדא/מרכז מסחרי



לוחות זמנים ומפה של קו 488 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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