
כיוון: דימונה ← מ.א. שער הנגב

50 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 248
לוח זמנים של קו דימונה ← מ.א. שער הנגב

06:40 - 12:20ראשון

06:40 - 12:20שני

06:40 - 12:20שלישי

06:40 - 12:20רביעי

06:40 - 12:20חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 248
כיוון: דימונה ← מ.א. שער הנגב

תחנות: 50
משך הנסיעה: 84 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שדרות הרצל/דוד רזיאל,
העצמאות/רחבת הסוכנות, העצמאות/צוקרמן,

המעפיל/העצמאות, גולדה מאיר/המעפיל, גולדה
מאיר/סטרומה, סטרומה/טיילת ספורט, מרחבים/נתיב

הצפרים, הרב חיים פינטו/יהודה הלוי, אלחריזי/שמעון בר
יוחאי, אלחריזי/אבן עזרא, אבן גבירול/אלחריזי א, אבן

גבירול/אלחריזי ב, אל נקווה/חיים פינטו, השלווה/משעול
הזמיר, המעפיל/השלווה, המעפיל/בן גוריון, בן גוריון/בית ספר

בן עטר, בן גוריון/בית המשפט, הנשיא/הצאלה,
שד.הנשיא/נרקיס, הנשיא/הזית, הנשיא/כביש 25, מסעף

דימונה/קניון הדרך, צומת דימונה ירוחם, קסר א סיר/הואשלה,
צומת ערערה בנגב/כביש 25, בית פלט מערב, מסעף

נבטים/כביש 25, מסעף שגב שלום/כביש 25, צומת
שרה/שדרות יגאל אלון, שדרות יגאל אלון/ירדן, שדרות יגאל
אלון/הכשרת היישוב, אזור תעשיה עמק שרה, צומת יצחק

מצליח, סינמה סיטי/שדרות דוד חכם, השוק העירוני/שדרות
דוד חכם, ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני, ת.מרכזית

באר שבע/רציפים בינעירוני, שדרות דוד טוביהו/סוקולוב,
משטרה/שדרות דוד טוביהו, שדרות דוד טוביהו/דרך מצדה,
קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו, צומת מחנה שדה תימן,
צומת הנשיא, צומת גילת לצפון, צומת הגדי, צומת נתיבות

דרום/כביש 25, צומת שער הנגב, מכללת ספיר/232

לקו 248 (דימונה ← מ.א. שער הנגב) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) דימונה ← מ.א. שער הנגב: 06:40 - 12:20 (2) מ.א. שער הנגב ← דימונה: 14:50 - 18:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 248 וכדי לדעת מתי יגיע קו 248

צפייה באתרדימונה ← מ.א. שער הנגב 248

שדרות הרצל/דוד רזיאל

העצמאות/רחבת הסוכנות

העצמאות/צוקרמן

המעפיל/העצמאות
zukerman yzhak str

גולדה מאיר/המעפיל

גולדה מאיר/סטרומה
Golda Meir Avenue

סטרומה/טיילת ספורט

מרחבים/נתיב הצפרים
Merhavia

הרב חיים פינטו/יהודה הלוי
Harav Chaim Pinto

אלחריזי/שמעון בר יוחאי

אלחריזי/אבן עזרא
Alharizi

אבן גבירול/אלחריזי א

אבן גבירול/אלחריזי ב

אל נקווה/חיים פינטו
HaRav Alnekave

השלווה/משעול הזמיר

המעפיל/השלווה
HaMaapil

מפה ולוחות זמנים של קו 248

https://moovitapp.com/israel-1/lines/248/669240/2788729/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%90.%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
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%90_%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-Israel-1-1-669240-0?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%90.%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91


המעפיל/בן גוריון
HaMaapil

בן גוריון/בית ספר בן עטר

בן גוריון/בית המשפט
David Hamelech

הנשיא/הצאלה

שד.הנשיא/נרקיס
HaNasi Avenue

הנשיא/הזית
HaNasi Avenue

הנשיא/כביש 25
HaNasi Avenue

מסעף דימונה/קניון הדרך

צומת דימונה ירוחם

קסר א סיר/הואשלה

צומת ערערה בנגב/כביש 25

בית פלט מערב

מסעף נבטים/כביש 25

מסעף שגב שלום/כביש 25

צומת שרה/שדרות יגאל אלון

שדרות יגאל אלון/ירדן

שדרות יגאל אלון/הכשרת היישוב

אזור תעשיה עמק שרה

צומת יצחק מצליח

סינמה סיטי/שדרות דוד חכם

השוק העירוני/שדרות דוד חכם

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

שדרות דוד טוביהו/סוקולוב

משטרה/שדרות דוד טוביהו
5 סיני

שדרות דוד טוביהו/דרך מצדה

קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו

https://moovitapp.com/israel-1/lines/248/669240/2788729/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%90.%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91


צומת מחנה שדה תימן

צומת הנשיא

צומת גילת לצפון

צומת הגדי

צומת נתיבות דרום/כביש 25

צומת שער הנגב

מכללת ספיר/232



כיוון: מ.א. שער הנגב ← דימונה

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 248
לוח זמנים של קו מ.א. שער הנגב ← דימונה

14:50 - 18:50ראשון

14:50 - 18:50שני

14:50 - 18:50שלישי

14:50 - 18:50רביעי

14:50 - 18:50חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 248
כיוון: מ.א. שער הנגב ← דימונה

תחנות: 52
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מכללת ספיר/232, צומת שער
הנגב, מ.נתיבות, צומת הגדי, צומת גילת לדרום, צומת

הנשיא/כביש310, צומת מחנה שדה תימן, קאנטרי
קלאב/שדרות דוד טוביהו, גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו,
מגדלי רמב''ם/טוביהו, שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני,
ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני, ת.מרכזית באר

שבע/רציפים בינעירוני, השוק העירוני/שדרות דוד חכם,
סינמה סיטי/שדרות דוד חכם, צומת יצחק מצליח, אזור

תעשיה עמק שרה, שדרות יגאל אלון/הכשרת היישוב, שדרות
יגאל אלון/ירדן, צומת שרה/כביש 25, מסעף שגב שלום/כביש

25, מסעף נבטים/כביש 25, בית פלט/אבו קוידר, בית
פלט/אל אעסם, צומת ערערה בנגב/כביש 25, קסר א סיר,

צומת דימונה ירוחם, פרץ סנטר /כביש 25, הנשיא/בבא סאלי,
הנשיא/בית אבות שירלי, הנשיא/גן אלבז, הנשיא/יגאל אלון,

יגאל אלון/מרכז מסחרי, מ''ד מעפילים/דאר, בן גוריון/בית
המשפט, בן גוריון/בית ספר בן עטר, המעפיל/בן גוריון,

המעפיל/השלווה, השלווה/המעפיל, השלווה/מרחבים,
מרחבים/הרב חיים פינטו, אלחריזי/שמעון בר יוחאי,

אלחריזי/אבן עזרא, אבן גבירול/אלחריזי א, אבן גבירול/אלחריזי
ב, אל נקווה/חיים פינטו, הרב חיים פינטו/יהודה לוי,

מרחבים/הבעל שם טוב, המעפיל/מבצע עובדה,
העצמאות/הפלמ''ח, העצמאות/הרצל, הרצל/מ.כיתן

מכללת ספיר/232

צומת שער הנגב

מ.נתיבות

צומת הגדי

צומת גילת לדרום

צומת הנשיא/כביש310

צומת מחנה שדה תימן

קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו

גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

מגדלי רמב''ם/טוביהו

שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

השוק העירוני/שדרות דוד חכם

סינמה סיטי/שדרות דוד חכם

צומת יצחק מצליח

אזור תעשיה עמק שרה
Yigal Alon Avenue

שדרות יגאל אלון/הכשרת היישוב
Yigal Alon Avenue

שדרות יגאל אלון/ירדן

צומת שרה/כביש 25

מסעף שגב שלום/כביש 25

מסעף נבטים/כביש 25

בית פלט/אבו קוידר

בית פלט/אל אעסם

צומת ערערה בנגב/כביש 25

https://moovitapp.com/israel-1/lines/248/669240/2788728/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%90.%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91


קסר א סיר

צומת דימונה ירוחם

פרץ סנטר /כביש 25

הנשיא/בבא סאלי
HaNasi Avenue

הנשיא/בית אבות שירלי

הנשיא/גן אלבז

הנשיא/יגאל אלון

יגאל אלון/מרכז מסחרי

מ''ד מעפילים/דאר

בן גוריון/בית המשפט

בן גוריון/בית ספר בן עטר

המעפיל/בן גוריון
HaMaapil

המעפיל/השלווה
HaMaapil

השלווה/המעפיל

השלווה/מרחבים

מרחבים/הרב חיים פינטו
Merhavia

אלחריזי/שמעון בר יוחאי

אלחריזי/אבן עזרא
Alharizi

אבן גבירול/אלחריזי א

אבן גבירול/אלחריזי ב

אל נקווה/חיים פינטו
HaRav Alnekave

הרב חיים פינטו/יהודה לוי
Harav Chaim Pinto

מרחבים/הבעל שם טוב
HaTziporim

המעפיל/מבצע עובדה
Rahvat HaLehi

העצמאות/הפלמ''ח

העצמאות/הרצל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/248/669240/2788728/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&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%90.%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91


הרצל/מ.כיתן



לוחות זמנים ומפה של קו 248 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
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