מפה ולוחות זמנים של קו 148

148

בית שמש ↔ ביתר עילית

צפה באתר

לקו ) 148בית שמש ↔ ביתר עילית( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בית שמש←ביתר עילית (2) 23:30 - 00:00 :ביתר עילית←בית שמש23:30 - 00:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  148וכדי לדעת מתי יגיע קו 148

כיוון :בית שמש←ביתר עילית
 46תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

בן איש חי/יוסף קארו
חפץ חיים/לוי אשכול
Ben Tzion Aba Shaul

שדרות לוי אשכול/הגלעד
Levi Eshkol Avenue

שד.יהודה בן זאב/שפת אמת

לוחות זמנים של קו 148
לוח זמנים של קו בית שמש←ביתר עילית
ראשון

23:30 - 00:30

שני

23:30 - 00:00

שלישי

23:30 - 00:00

רביעי

23:30 - 00:00

חמישי

23:45 - 00:00

שישי

14:00

שבת

23:40 - 20:00

רש''י  /בן זאב
חזון איש/ברכת אברהם
HaRav Mebrisk

חזון איש/אור חיים
Or HaHayim

שדרות הרב הרצוג/שדרות לוי אשכול
שד.נהר הירדן/שד.הרב הרצוג
שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלזא
שדרות נהר הירדן/רבי יהושע
שד .נהר הירדן  /רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי לויטס
שד.נהר הירדן/ריב''ל
Nahar HaYarden Avenue

שדרות נחל קישון ב'
נחל שורק/נחל הקישון

מידע על קו 148
כיוון :בית שמש←ביתר עילית
תחנות46 :
משך הנסיעה 47 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בן איש חי/יוסף קארו ,חפץ חיים/לוי
אשכול ,שדרות לוי אשכול/הגלעד ,שד.יהודה בן זאב/שפת
אמת ,רש''י  /בן זאב ,חזון איש/ברכת אברהם ,חזון איש/אור
חיים ,שדרות הרב הרצוג/שדרות לוי אשכול ,שד.נהר
הירדן/שד.הרב הרצוג ,שדרות נהר הירדן/האדמו''ר מבעלזא,
שדרות נהר הירדן/רבי יהושע ,שד .נהר הירדן  /רבי יהודה
הנשיא ,שד.נהר הירדן/רבי לויטס ,שד.נהר הירדן/ריב''ל,
שדרות נחל קישון ב' ,נחל שורק/נחל הקישון ,נחל שורק/נחל
משמר ,נחל שורק/נחל נחשון ,נחל שורק/לכיש ,נחל לוז/נחל
רפאים ,נחל גילה/נחל לוז ,שדרות נהר הירקון/הרב גריינמן,
כביש /375כביש  ,3855צומת מטע ,צומת צור הדסה ,מסעף
מבוא ביתר ,דרך האר''י /כביש  ,375מעזריטש/שדרות דרך
האר''י ,מעזריטש/חיי יצחק ,מעזריטש/הר''ן ,מרכז מסחרי לב
ביתר ,גני ילדים בית יעקב ,מעזריטש/חב''ד,
מעזריטש/מהרי''ץ ,לובלין א ,החוזה מלובלין/דרכי איש ,החוזה
מלובלין/קדושת ציון ,קדושת לוי/ברוק ,קדושת לוי ד ,קדושת
לוי/המהרי''ץ ,קדושת לוי  /הרב שך ,קדושת לוי ב ,קדושת לוי
א ,בית כנסת ויז'ניץ/קדושת לוי ,קדושת לוי/שלום רב ,קדושת
לוי/אוהל שרה

נחל שורק/נחל משמר
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל נחשון
נחל שורק/לכיש
נחל לוז/נחל רפאים
Kikar Minhat Shlomo

נחל גילה/נחל לוז
שדרות נהר הירקון/הרב גריינמן
כביש /375כביש 3855
צומת מטע
צומת צור הדסה
מסעף מבוא ביתר
דרך האר''י /כביש 375
מעזריטש/שדרות דרך האר''י
מעזריטש/חיי יצחק
מעזריטש/הר''ן
מרכז מסחרי לב ביתר
HaMagid Mimezrich

גני ילדים בית יעקב
 45המגיד ממעזריטש

מעזריטש/חב''ד
מעזריטש/מהרי''ץ
לובלין א
Hohoze Milublin

החוזה מלובלין/דרכי איש
החוזה מלובלין/קדושת ציון
קדושת לוי/ברוק
Kedushat Levi

קדושת לוי ד
קדושת לוי/המהרי''ץ
קדושת לוי  /הרב שך
קדושת לוי ב

קדושת לוי א
בית כנסת ויז'ניץ/קדושת לוי
Kedushat Levi

קדושת לוי/שלום רב
קדושת לוי/אוהל שרה

כיוון :ביתר עילית←בית שמש
 52תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 148
לוח זמנים של קו ביתר עילית←בית שמש
ראשון

23:30 - 00:30

שני

23:30 - 00:00

קדושת לוי/הר''ן

שלישי

23:30 - 00:00

בית כנסת באיאן/קדושת לוי

רביעי

23:30 - 00:00

Kedushat Levi

חמישי

23:45 - 00:00

קדושת לוי א

שישי

13:55 - 12:55

בית כנסת אפרים/קדושת לוי

שבת

23:55 - 19:45

קדושת לוי/שלום רב

קדושת לוי  /הרב שך
קדושת לוי/המהרי''ץ
קדושת לוי ד
קדושת לוי/ברוק
Kedushat Levi

החוזה מלובלין/אדמורי ויז'ניץ
לובלין /דרכי איש
לובלין א
מעזריטש /מהרי''ץ
מעזריטש/בתי ספר
מעזריטש/חב''ד
בית כנסת חב''ד/המגיד ממעזריטש
 45המגיד ממעזריטש

בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש
מעזריטש/הר''ן
מעזריטש/חיי יצחק
מעזריטש/דרך האר''י
דרך האר''י /כביש 375
מסעף מבוא ביתר
מסעף צור הדסה
כביש /375מטע
כביש /3855כביש 375

מידע על קו 148
כיוון :ביתר עילית←בית שמש
תחנות52 :
משך הנסיעה 48 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :קדושת לוי/שלום רב ,קדושת
לוי/הר''ן ,בית כנסת באיאן/קדושת לוי ,קדושת לוי א ,בית כנסת
אפרים/קדושת לוי ,קדושת לוי  /הרב שך ,קדושת
לוי/המהרי''ץ ,קדושת לוי ד ,קדושת לוי/ברוק ,החוזה
מלובלין/אדמורי ויז'ניץ ,לובלין /דרכי איש ,לובלין א ,מעזריטש/
מהרי''ץ ,מעזריטש/בתי ספר ,מעזריטש/חב''ד ,בית כנסת
חב''ד/המגיד ממעזריטש ,בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש,
מעזריטש/הר''ן ,מעזריטש/חיי יצחק ,מעזריטש/דרך האר''י,
דרך האר''י /כביש  ,375מסעף מבוא ביתר ,מסעף צור הדסה,
כביש /375מטע ,כביש /3855כביש  ,375שדרות נהר
הירקון ,3855/נהר הירקון/נהר הירדן ,נחל לוז /הירקון ,נחל
לוז/נחל רפאים ,נחל שורק/נחל לכיש ,נחל שורק/נחל לכיש,
נחל שורק/נחל מיכה ,נחל שורק /נחל אוריה ,נחל הקישון/
נחל שורק ,שדרות נחל קישון א' ,שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן
זכאי ,נהר הירדן /רבי מאיר בעל הנס ,נהר הירדן /רבי לויטס,
שד .נהר הירדן  /רבי יהודה הנשיא ,שד.נהר הירדן/רבי
יהושע ,הירדן/פנחס בן יאיר ,שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן
יאיר ,שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן ,שדרות לוי
אשכול/חזון אי''ש ,חזון אי''ש/שפת אמת ,חזון איש /ברכת
אברהם ,חזון איש /בית ישראל ,רש''י/חזון אי''ש ,שדרות יהודה
בן זאב/שדרות לוי אשכול ,שד .לוי אשכול/הגלעד ,החפץ
חיים/בן איש חי ,יוסף קארו/בן איש חי

שדרות נהר הירקון3855/
נהר הירקון/נהר הירדן
נחל לוז /הירקון
נחל לוז/נחל רפאים
נחל שורק/נחל לכיש
Nahal Sorek

נחל שורק/נחל לכיש
נחל שורק/נחל מיכה
נחל שורק /נחל אוריה
נחל הקישון /נחל שורק
שדרות נחל קישון א'
שד.נהר הירדן/רבי יוחנן בן זכאי
Nahar HaYarden Avenue

נהר הירדן /רבי מאיר בעל הנס
נהר הירדן /רבי לויטס
Rabi Elazar

שד .נהר הירדן  /רבי יהודה הנשיא
Nahar HaYarden Avenue

שד.נהר הירדן/רבי יהושע
Nahar HaYarden Avenue

הירדן/פנחס בן יאיר
שדרות נהר הירדן/רבי פנחס בן יאיר
שדרות הרב הרצוג/שדרות נהר הירדן
שדרות לוי אשכול/חזון אי''ש
Levi Eshkol Avenue

חזון אי''ש/שפת אמת
חזון איש /ברכת אברהם
Hazon Ish

חזון איש /בית ישראל
HaRav Mebrisk

רש''י/חזון אי''ש
Rashi

שדרות יהודה בן זאב/שדרות לוי אשכול
Levi Eshkol Avenue

שד .לוי אשכול/הגלעד
Levi Eshkol Avenue

החפץ חיים/בן איש חי
Ben Ish Hai

יוסף קארו/בן איש חי
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