
כיוון: אריאל ← רמלה

26 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 293
לוח זמנים של קו אריאל ← רמלה

16:40ראשון

16:40שני

16:40שלישי

16:40רביעי

16:40חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 293
כיוון: אריאל ← רמלה

תחנות: 26
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מגרש כדורגל, אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, קניון

אריאל/דרך רון נחמן, צומת אריאל, צומת גיתי, מסוף אורנית,
מחלף ראש העין מזרח, אבא הלל סילבר/העמלים,

סוקולוב/כצנלסון, כצנלסון/חנה סנש, הנשיא/גרטבול, עיריית
לוד/שדרות דוד המלך, דוד המלך /שדרות שלמה המלך, דוד

המלך/לאה גולדברג, שדרות חטיבת יפתח/שדרות דוד המלך,
תחנת רכבת לוד/יוספטל, יוספטל/הצנחנים, יוספטל, כיכר

יוספטל, יוספטל/חברת חשמל, שדרות הרצל/שיבת ציון,
הרצל/פרנקל, הרצל/וייצמן, שדרות הרצל/דני מס, שוק

עירוני/שדרות הרצל

לקו 293 (אריאל ← רמלה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אריאל ← רמלה: 16:40 (2) רמלה ← אריאל: 06:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 293 וכדי לדעת מתי יגיע קו 293

צפייה באתראריאל ← רמלה 293

מגרש כדורגל

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן
Ramat Ha'Golan

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

קניון אריאל/דרך רון נחמן

צומת אריאל

צומת גיתי

מסוף אורנית

מחלף ראש העין מזרח

אבא הלל סילבר/העמלים

סוקולוב/כצנלסון
Katsanelson

כצנלסון/חנה סנש

הנשיא/גרטבול
HaNassi

עיריית לוד/שדרות דוד המלך
David HaMelech Avenue

דוד המלך /שדרות שלמה המלך
David HaMelech Avenue

דוד המלך/לאה גולדברג
David HaMelech Avenue

שדרות חטיבת יפתח/שדרות דוד המלך

תחנת רכבת לוד/יוספטל

מפה ולוחות זמנים של קו 293

https://moovitapp.com/israel-1/lines/293/122528/236738/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94
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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94-Israel-1-17-122528-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94


יוספטל/הצנחנים

יוספטל

כיכר יוספטל

יוספטל/חברת חשמל

שדרות הרצל/שיבת ציון

הרצל/פרנקל

הרצל/וייצמן

שדרות הרצל/דני מס

שוק עירוני/שדרות הרצל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/293/122528/236738/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94


כיוון: רמלה ← אריאל

30 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 293
לוח זמנים של קו רמלה ← אריאל

06:40ראשון

06:40שני

06:40שלישי

06:40רביעי

06:40חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 293
כיוון: רמלה ← אריאל

תחנות: 30
משך הנסיעה: 77 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית רמלה, שוק
עירוני/שדרות הרצל, שדרות הרצל/טרומפלדור, שד. חיים

וייצמן/שד. הרצל, שדרות הרצל /אהרון בן יוסף, הרצל/מבצע
קדש, חברת חשמל, יוספטל, יוספטל/הצנחנים, תחנת רכבת

לוד/יוספטל, חטיבת יפתח/בן חקון, שדרות דוד המלך/לאה
גולדברג, דוד המלך/שלמה המלך, חיים ארלוזורוב/רחל אלתר,

ארלוזורוב/תבור, ז'בוטינסקי / ההסתדרות, שדרות ירושלים
/גבריאל, קניון לוד/שדרות ירושלים, הרצל/אליהו גולומב,

המחקר/אבא הלל סילבר, מחלף קסם, פארק סיבל/יציאה
מכביש 5, מסוף אורנית, צומת גיתי, צומת אריאל, קניון

אריאל/דרך רון נחמן, רמת הגולן/הגלבוע, מעונות
סטודנטים/רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן,

אוניברסיטת אריאל/כביש 31

ת. מרכזית רמלה

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/טרומפלדור

שד. חיים וייצמן/שד. הרצל

שדרות הרצל /אהרון בן יוסף
Herzl Avenue

הרצל/מבצע קדש

חברת חשמל

יוספטל
Yoseftal

יוספטל/הצנחנים
HaTsiyonut Avenue

תחנת רכבת לוד/יוספטל

חטיבת יפתח/בן חקון
Sderot HaTsiyonut

שדרות דוד המלך/לאה גולדברג
David HaMelech Avenue

דוד המלך/שלמה המלך
Hatzayr Reuven

חיים ארלוזורוב/רחל אלתר

ארלוזורוב/תבור
Arlosoroff

ז'בוטינסקי / ההסתדרות
Jabotinsky

שדרות ירושלים /גבריאל

קניון לוד/שדרות ירושלים

הרצל/אליהו גולומב
Golomb

המחקר/אבא הלל סילבר
Menachem Begin

מחלף קסם

פארק סיבל/יציאה מכביש 5

https://moovitapp.com/israel-1/lines/293/122528/614925/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/293/122528/614925/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94


מסוף אורנית

צומת גיתי

צומת אריאל

קניון אריאל/דרך רון נחמן

רמת הגולן/הגלבוע

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/כביש 31



לוחות זמנים ומפה של קו 293 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/293/122528/236738/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94
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