
כיוון: רמלה ← פתח תקווה

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 249
לוח זמנים של קו רמלה ← פתח תקווה

05:00 - 06:05ראשון

05:00 - 06:05שני

05:00 - 06:05שלישי

05:00 - 06:05רביעי

05:00 - 06:05חמישי

05:05 - 05:40שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 249
כיוון: רמלה ← פתח תקווה

תחנות: 48
משך הנסיעה: 50 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 249 רמלה ← פתח תקווה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) רמלה ← פתח תקווה: 05:00 - 06:05

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 249 וכדי לדעת מתי יגיע קו 249

מפה ולוחות זמנים של קו 249

צפייה באתררמלה ← פתח תקווה 249

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

חיים ארלוזורוב/רחל אלתר

ארלוזורוב/תבור

ז'בוטינסקי / ההסתדרות

שדרות ירושלים /גבריאל

קניון לוד/שדרות ירושלים

הנרייטה סאלד/אילת

טוויטו/שדרות צה''ל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/249/204383/612796/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204383&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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%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%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-Israel-1-1-204383-0?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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 249 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

הרצל /ברנר

עיריית לוד/הרצל

ת. מרכזית לוד/רציפים

אבא הלל סילבר/נדא

המחקר/אבא הלל סילבר

צומת אל על

צומת תעשייה אווירית

צומת בדק

צומת הטייסים

צומת בארות

כביש 40/רינתיה מזור

כביש 40/צומת מגשימים

כביש 40/צומת נחלים

מחלף פתח תקווה דרום לצפון

שדרות ירושלים/הושע

צומת עמישב

צומת סירקין/כביש 40

ירושלים/גורדון

ירושלים/שכ' קריית אלון

צומת גנים/הרב הרצוג

יהושע שטמפפר / יהושע חנקין

שטמפפר/המכבים

שטמפפר/בר כוכבא

בר כוכבא/ליברכט

בר כוכבא/ת.מרכזית פתח תקווה

מסוף משה ארנס/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/249/204383/612796/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204383&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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
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