
כיוון: רמלה ← רמת גן

66 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 244
לוח זמנים של קו רמלה ← רמת גן

05:50 - 17:00ראשון

05:50 - 17:00שני

05:50 - 17:00שלישי

05:50 - 17:00רביעי

05:50 - 17:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 244
כיוון: רמלה ← רמת גן

תחנות: 66
משך הנסיעה: 67 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 244 (רמלה ← רמת גן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רמלה ← רמת גן: 05:50 - 17:00(2) רמת גן ← רמלה: 07:00 - 19:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 244 וכדי לדעת מתי יגיע קו 244

מפה ולוחות זמנים של קו 244

צפייה באתררמלה ← רמת גן 244

שושנה דמארי/אהוד מנור

שושנה דמארי

שושנה דמארי/עוזי חיטמן

בי''ס האמנים/עוזי חיטמן

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/חנוך לוין

מחנה פיקוד העורף

ת. מרכזית רמלה

שוק עירוני/שדרות הרצל

שדרות הרצל/הגדוד העברי

שדרות הרצל/טרומפלדור

שדרות הרצל/ההגנה

שדרות הרצל /אהרון בן יוסף

הרצל/מבצע קדש

צומת רמלה צפון

חברת חשמל

בי''ס חב''ד ב' לבנים/יוספטל

יוספטל/הצנחנים

תחנת רכבת לוד/יוספטל

חטיבת יפתח/בן חקון

שדרות דוד המלך/לאה גולדברג

דוד המלך/שלמה המלך

https://moovitapp.com/israel-1/lines/244/204379/612789/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204379&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%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%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F-Israel-1-1-204379-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


כיכר קומנדו

הנרייטה סאלד/אילת

טוויטו/שדרות צה''ל

הרצל /ברנר

עיריית לוד/הרצל

ת. מרכזית לוד/הורדה

ת. מרכזית לוד/רציפים

אבא הלל סילבר/נדא

המחקר/אבא הלל סילבר

צומת אל על

צומת תעשייה אווירית

צומת בדק

צומת טייסים

אזור תעשייה יהוד/כביש 461

דרך העצמאות / וייצמן

העצמאות / חתוכה

דרך העצמאות/יעקב בר סימנטוב

שדרות מנחם בגין/שדרות משה דיין

צומת יהוד מערב/כביש 461

קניון סביונים/461

כביש 461 / נווה מונוסון

העצמאות/צומת סביון

העצמאות/הכלנית

העצמאות/החצב

העצמאות/ירושלים

היכל התרבות/שדרות אליהו סעדון

שדרות אליהו סעדון/סקלאר לו

שדרות בן פורת/הל''ה

בן פורת/ראשונים

בן פורת/נילי

יחזקאל קזז / מונטיפיורי

יחזקאל קזז/דרך לוד

מחנה דורי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/244/204379/612789/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204379&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


כיוון: רמת גן ← רמלה

60 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 244
לוח זמנים של קו רמת גן ← רמלה

07:00 - 19:10ראשון

07:00 - 19:10שני

07:00 - 19:10שלישי

07:00 - 19:10רביעי

07:00 - 19:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 244
כיוון: רמת גן ← רמלה

תחנות: 60
משך הנסיעה: 71 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך לוד / צומת רמת פנקס

כביש 4/מחלף בר אילן

מחלף גבעת שמואל/כביש 4

גבעת שמואל/גשר הולכי רגל

מחלף גהה

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינסקי

אבו חצירא/הרב פתאיה

אבו חצירא/הקישון

קניון איילון/דרך אבא הלל

קניון איילון

מגדל צ'מפיון/דרך ששת הימים

אבו חצירא/הירקון

הרב ישראל אבו חצירא/דוד מחלוף

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מחלף גהה/כביש 4

ג. שמואל/ גשר הולכי רגל

מחלף גבעת שמואל/כביש 4

גשר בר אילן/כביש 4

מסוף אלוף שדה

מחלף מסובים לכיוון מזרח

רמת פנקס/כביש 461

יחזקאל קזז/דרך לוד

מרכז מסחרי/יחזקאל קזז

שדרות בן פורת/אפרים גואטה

שדרות בן פורת/הראשונים

בן פורת / הל''ה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/244/204379/1213526/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204379&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


עירייה/אליהו סעדון

העצמאות/ההסתדרות

העצמאות/דוד אלעזר

מרכז מסחרי/העצמאות

צומת סביון/למזרח

כביש 461 / צומת נווה מונוסון

נווה מונוסון/כביש 461

העצמאות/צומת יהוד מערב

העצמאות/ הרצל

דרך העצמאות/סעדיה חתוכה

צומת יהוד

כביש 461 / א.ת יהוד

צומת טייסים

צומת בדק

צומת תעשייה אווירית

צומת אל על

אבא הלל סילבר/פסח לב

אבא הלל סילבר/העמלים

ת. מרכזית לוד/הורדה

ת. מרכזית לוד/רציפים

סוקולוב/כצנלסון

כצנלסון/חנה סנש

הנשיא/גרטבול

שדרות דוד המלך/יוברט המפרי

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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/244/204379/1213526/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204379&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 244 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

הרצל/פרנקל

הרצל/וייצמן

שדרות הרצל/דני מס

שדרות הרצל/שפירא

שוק עירוני/שדרות הרצל

עוזי חיטמן/חנוך לוין

עוזי חיטמן/דליה רביקוביץ

עוזי חיטמן/שושנה דמארי

שושנה דמארי/אהוד מנור

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/244/204379/612789/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204379&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F
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