
כיוון: דימונה ← מצפה רמון

70 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 55
לוח זמנים של קו דימונה ← מצפה רמון

06:20 - 18:00ראשון

06:20 - 18:00שני

06:20 - 18:00שלישי

06:20 - 18:00רביעי

06:20 - 18:00חמישי

06:20 - 11:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 55
כיוון: דימונה← מצפה רמון

תחנות: 70
משך הנסיעה: 96 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 55 (דימונה ← מצפה רמון) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) דימונה ← מצפה רמון: 06:20 - 18:00(2) מצפה רמון ← דימונה: 06:20 - 17:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 55 וכדי לדעת מתי יגיע קו 55

מפה ולוחות זמנים של קו 55

צפייה באתרדימונה ← מצפה רמון 55

כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר

אלנקווה/דרך יצחק שמיר

אל נקווה/חיים פינטו

הרב חיים פינטו/יהודה לוי

מרחבים/הבעל שם טוב

סטרומה/גולדה מאיר

גולדה מאיר/התפוצות

התפוצות/חווה חקלאית

יצחק שדה/בית ספר צבר

יצחק שדה/האצל

ורדימון/העצמאות

המעפיל/העצמאות

בן גוריון/בית ספר בן עטר

בן גוריון/בית המשפט

שדרות אריאל שרון/שדרות הרצל

שדרות אריאל שרון/השיבולים

משרד הרישוי/שדרות אריאל שרון

שדרות אריאל שרון/המלאכה

מסעף דימונה

מסעף דימונה/קניון הדרך

צומת דימונה ירוחם

מחנה משואה/כביש 204

https://moovitapp.com/israel-1/lines/55/122545/236770/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%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%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-Israel-1-10-122545-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


שדרות ורדימון/ריה''ל

שדרות ורדימון/רשב''ג

הפלמ''ח/בי''ס המאוחד

מרכז טניס/עמוס הנביא

הנביאים/בית כנסת

הנביאים/רש''י

אצטדיון עירוני

ירוחם טק/צבי בורנשטיין

מתנ''ס

צבי בורנשטיין/גוש עציון

פסל הזהות/צבי בורנשטיין

בורנשטיין/הדקל

בורנשטיין/האופק

צומת ירוחם

גדוד אריה

ב.ת. חתירה

מרחב עם

צומת מרחב עם

צומת חלוקים

שדה בוקר/מרכז

צומת קיבוץ שדה בוקר

צריף בן גוריון

מדרשת בן גוריון

צומת מדרשת בן גוריון

צומת ציפורים

צומת עין עבדת עליון לדרום

עבדת/עתיקות

שבט עזזמה

צומת נפחא

כלא נפחא

שבט זנון

צומת הרוחות

אזור התעשייה/מצפה רמון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/55/122545/236770/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


כיוון: מצפה רמון ← דימונה

80 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 55
לוח זמנים של קו מצפה רמון ← דימונה

06:20 - 17:00ראשון

06:20 - 17:00שני

06:20 - 17:00שלישי

06:20 - 17:00רביעי

06:20 - 17:00חמישי

08:15 - 12:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 55
כיוון: מצפה רמון ← דימונה

תחנות: 80
משך הנסיעה: 95 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הר עודד/הר בוקר

נחל ניצנה/נחל איילות

נחל טרשים/נחל ניצנה

נחל ניצנה/עין שביב

הר צין/עין שחק

מדרשת אור הדרום

מרכז תפוח

שוק

ישיבה תיכונית מצפה רמון

נחל סרפד/הר גמל

נחל ערוד/נחל מישר

ישיבה תיכונית

נחל גרופית/נחל האלה

נחל האלה/נחל צין

מרכז מסחרי/מצפה רמון

מרכז תפוח

שוק

ישיבה תיכונית מצפה רמון

נחל סרפד/הר גמל

נחל ערוד/נחל מישר

ישיבה תיכונית

נחל גרופית/נחל האלה

נחל האלה/נחל צין

מרכז מסחרי/מצפה רמון

עין זיק/עין עקב

עין זיק/עין עבדת

הר צין/עין שחק

נחל ניצנה/נחל חמדה

נחל ניצנה/נחל איילות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/55/122545/413491/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


הר צין/הר עריף

הר עודד/הר בוקר

אזור התעשיה/ מצפה רמון

מחנה 892

צומת הרוחות

שבט זנון

כלא נפחא

צומת נפחא

שבט עזזמה

עבדת/עתיקות

צומת עין עבדת עליון לצפון

צומת ציפורים

מדרשת בן גוריון

צומת מדרשת בן גוריון

צריף בן גוריון

שדה בוקר/מרכז

מ.שדה בוקר צפון

צומת חלוקים

מרחב עם

צומת מרחב עם

ב.ת.חתירה

גדוד אריה

הקשת/הברק

רכסים/הקשת

בורנשטיין/הפארק

בורנשטיין/הדקל

בורנשטיין/הרצל

בורנשטיין/אשר סנקר

בורנשטיין/גוש עציון

מרכז טניס/עמוס הנביא

הנביאים/בית כנסת

הנביאים/רש''י

אצטדיון עירוני

https://moovitapp.com/israel-1/lines/55/122545/413491/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


ירוחם טק/צבי בורנשטיין

מתנ''ס

הפלמ''ח/יצחק שדה

שדרות ורדימון/אסימוב

שדרות ורדימון/רשב''ג

שדרות ורדימון/ריה''ל

מחנה משואה לצפון /כביש 204

צומת דימונה ירוחם

פרץ סנטר /כביש 25

שדרות אריאל שרון/כביש 25

משרד הרישוי/שדרות אריאל שרון

שדרות אריאל שרון/הנרי מלכה

שדרות אריאל שרון/מצדה

יגאל אלון/מרכז מסחרי

מ''ד המעפילים/יגאל אלון

מ''ד מעפילים/דאר

בן גוריון/בית המשפט

בן גוריון/בית ספר בן עטר

המעפיל/מבצע עובדה

ורדימון/מבצע ברוש

בי''ס שילה

יצחק שדה/האצל

התפוצות/יצחק שדה

התפוצות/גולדה מאיר

שדרות גולדה מאיר/סטרומה

סטרומה/טיילת ספורט

מרחבים/נתיב הצפרים

מרחבים/הרב חיים פינטו

הרב חיים פינטו/יהודה הלוי

אלחריזי/הרב אלנקווה

אלחריזי/שמעון בר יוחאי

אלחריזי/אבן עזרא

כפר הסטודנטים/דרך יצחק שמיר



לוחות זמנים ומפה של קו 55 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/55/122545/236770/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-122545&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F&lang=he

