
כיוון: טמרה ← מ.א. עמק הירדן

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 490
לוח זמנים של קו טמרה ← מ.א. עמק הירדן

05:50 - 09:50ראשון

05:50 - 09:50שני

05:50 - 09:50שלישי

05:50 - 09:50רביעי

05:50 - 09:50חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 490
כיוון: טמרה ← מ.א. עמק הירדן

תחנות: 63
משך הנסיעה: 78 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אל קודס/בנק לאומי, כיכר השעון,
דריג'את, ח'לית שריף/כניסה, בית ספר אלשריף ד, ח'לית

אלג'זאל, ח'לית אלסעבה, אלסעבה/אלמלכ סולימאן, בלאט א
דאמון, מסגד אלרחמה, עומר בן אל ח'טאב, מסגד אלסלאם,

מסגד אל קדים, עות'מאן בן עפאן, קופת חולים כללית, אלביק,
מסגד אלקובה, כיכר אלקודס, אלקודס/מועאד' בן ג'בל, כיכר

השעון, אל קודס/בנק הפועלים, כיכר אלחנאנה, כיכר
אלמעסרה, צומת טמרה, צומת אבליים, אום אלשתוייה, ביה''ס

ד, ח'לת אלפיס, מטע זיתים, יציאה מזרחית, צומת אעבלין
מזרח, מסעף מצפה אביב, צומת דמיידה, צומת כפר מנדא,

צומת חנתון, צומת אלון הגליל, צומת המוביל, מחלף הושעיה,
צומת ערב אל היב, צומת בית רימון, מחלף טורען, 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 490 (טמרה ← מ.א. עמק הירדן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) טמרה ← מ.א. עמק הירדן: 05:50 - 09:50 (2) מ.א. עמק הירדן ← טמרה: 13:40 - 17:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 490 וכדי לדעת מתי יגיע קו 490

צפייה באתרטמרה ← מ.א. עמק הירדן 490

אל קודס/בנק לאומי

כיכר השעון

דריג'את

ח'לית שריף/כניסה

בית ספר אלשריף ד

ח'לית אלג'זאל

ח'לית אלסעבה

אלסעבה/אלמלכ סולימאן

בלאט א דאמון

מסגד אלרחמה

עומר בן אל ח'טאב

מסגד אלסלאם

מסגד אל קדים

עות'מאן בן עפאן

קופת חולים כללית

אלביק

מסגד אלקובה

כיכר אלקודס

אלקודס/מועאד' בן ג'בל

מפה ולוחות זמנים של קו 490

https://moovitapp.com/israel-1/lines/490/766668/3409509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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-1-5-766668-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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


כיכר השעון

אל קודס/בנק הפועלים

כיכר אלחנאנה

כיכר אלמעסרה

צומת טמרה

צומת אבליים

אום אלשתוייה

ביה''ס ד

ח'לת אלפיס

מטע זיתים

יציאה מזרחית

צומת אעבלין מזרח

מסעף מצפה אביב

צומת דמיידה

צומת כפר מנדא

צומת חנתון

צומת אלון הגליל

צומת המוביל

מחלף הושעיה

צומת ערב אל היב

צומת בית רימון

מחלף טורען

מחלף גולני/לכיוון מזרח

צומת גבעת אבני

פארק תעשיה קדמת

צומת פוריה

מסעף אזור תעשיה

מסעף הזורעים

בית עלמין הזורעים

בית חולים פוריה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/490/766668/3409509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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


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 ← טמרה

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 490
לוח זמנים של קו מ.א. עמק הירדן ← טמרה

13:40 - 17:40ראשון

13:40 - 17:40שני

13:40 - 17:40שלישי

13:40 - 17:40רביעי

13:40 - 17:40חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 490
כיוון: מ.א. עמק הירדן ← טמרה

תחנות: 60
משך הנסיעה: 73 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/לכיוון מערב, מחלף טורען, צומת בית רימון, צומת ערב

אל היב, מחלף הושעיה, צומת המוביל, כביש 79/784, צומת
חנתון, צומת כפר מנדא, צומת דמיידה, צומת מצפה אביב,

כניסה מזרחית, מטע זיתים, אלמידאן, אום אלשתוייה, צומת
אבליים, ביר אלטירה כניסה, כיכר אלמעסרה, אלקודס/א שוק

אל בלדי, אל קודס/בנק לאומי, כיכר השעון, אלקודס/מועאד' בן
ג'בל, אבו בכר אלסדיק, מסגד אלקובה, עיריית טמרה, עות'מאן

בן עפאן, מסגד אל קדים, עומר בן אל ח'טאב/נוח אבראהים,
מסגד אלסלאם, בית מרקחת כללית, מסגד אלרחמה, בלאט א

דאמון, אלסעבה/אלמלכ סולימאן, ח'לית אלג'זאל, בית ספר
אלשריף ד, ח'לית שריף/יציאה, תיכון טכנולוגי, דריג'את, כיכר

השעון

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/לכיוון מערב

מחלף טורען

צומת בית רימון

צומת ערב אל היב

מחלף הושעיה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/490/766668/3409510/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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 המוביל

כביש 79/784

צומת חנתון

צומת כפר מנדא

צומת דמיידה

צומת מצפה אביב

כניסה מזרחית

מטע זיתים

אלמידאן

אום אלשתוייה

צומת אבליים

ביר אלטירה כניסה

כיכר אלמעסרה

אלקודס/א שוק אל בלדי

אל קודס/בנק לאומי

כיכר השעון

אלקודס/מועאד' בן ג'בל

אבו בכר אלסדיק

מסגד אלקובה

עיריית טמרה

עות'מאן בן עפאן

מסגד אל קדים

עומר בן אל ח'טאב/נוח אבראהים

מסגד אלסלאם

בית מרקחת כללית

מסגד אלרחמה

בלאט א דאמון

אלסעבה/אלמלכ סולימאן

ח'לית אלג'זאל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/490/766668/3409510/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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


בית ספר אלשריף ד

ח'לית שריף/יציאה

תיכון טכנולוגי

דריג'את

כיכר השעון



לוחות זמנים ומפה של קו 490 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/490/766668/3409509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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
http://prod-seo-resources-gen.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%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%98%D7%9E%D7%A8%D7%94%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&lang=he

