מפה ולוחות זמנים של קו 323

 323באר שבע ↔ נתיבות

צפה באתר

לקו ) 323באר שבע ↔ נתיבות( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1באר שבע←נתיבות (2) 18:05 - 14:05 :נתיבות←באר שבע07:30 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  323וכדי לדעת מתי יגיע קו 323

כיוון :באר שבע←נתיבות
 36תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 323
לוח זמנים של קו באר שבע←נתיבות
ראשון

18:05 - 14:05

שני

18:05 - 14:05

שדרות דוד טוביהו/סוקולוב

שלישי

18:05 - 14:05

משטרה/שדרות דוד טוביהו

רביעי

18:05 - 14:05

 5סיני

חמישי

18:05 - 14:05

שדרות דוד טוביהו/סיני

שישי

לא פעיל

גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

שבת

לא פעיל

ת .מרכזית ב''ש/רציפים

שדרות דוד טוביהו/דרך מצדה
שדרות דוד טוביהו/שאול המלך
שדרות דוד טוביהו/אצ''ל
שדרות דוד טוביהו/מוטה גור
צומת עולים
צומת מחנה שדה תימן
צומת הנשיא
צומת תפרח מזרח
צומת תפרח מערב
צומת גילת
עוף הנגב
צומת תאשור
צומת תדהר
צומת שיבולים

מידע על קו 323
כיוון :באר שבע←נתיבות
תחנות36 :
משך הנסיעה 44 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ב''ש/רציפים ,שדרות דוד
טוביהו/סוקולוב ,משטרה/שדרות דוד טוביהו ,שדרות דוד
טוביהו/סיני ,גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו ,שדרות דוד
טוביהו/דרך מצדה ,שדרות דוד טוביהו/שאול המלך ,שדרות
דוד טוביהו/אצ''ל ,שדרות דוד טוביהו/מוטה גור ,צומת עולים,
צומת מחנה שדה תימן ,צומת הנשיא ,צומת תפרח מזרח,
צומת תפרח מערב ,צומת גילת ,עוף הנגב ,צומת תאשור,
צומת תדהר ,צומת שיבולים ,צומת הגדי ,הרב אבו
חצירא/שד.ירושלים ,שדרות ירושלים/חפץ חיים ,שדרות
ירושלים/הרמב''ם ,שד.ים/חי טייב ,שד .ירושלים/בית וגן ,בית
ספר נועם אורות ,הרב צבאן/הרימון ,תקומה/יובל ,אחת עשרה
הנקודות/חטיבת הראל ,יובל/האצ''ל ,יובל/האשל ,עולם
הילד/יובל ,יובל/הרב צבאן ,הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר ,הרב
גרשונוביץ'/אגוז' ,דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ

צומת הגדי
הרב אבו חצירא/שד.ירושלים
שדרות ירושלים/חפץ חיים
שדרות ירושלים/הרמב''ם
Yerushalayim Avenue

שד.ים/חי טייב
Yerushalayim Avenue

שד .ירושלים/בית וגן
Yerushalayim Avenue

בית ספר נועם אורות
הרב צבאן/הרימון
תקומה/יובל
אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל
יובל/האצ''ל
יובל/האשל
עולם הילד/יובל
יובל/הרב צבאן
הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר
הרב גרשונוביץ'/אגוז
HaRav Gershonovich

'דרכי רפאל/הרב גרשונוביץ

כיוון :נתיבות←באר שבע
 40תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 323
לוח זמנים של קו נתיבות←באר שבע
ראשון

07:30 - 05:30

שני

07:30 - 05:30

הרב גרשנוביץ/חיל הים

שלישי

07:30 - 05:30

יובל/אשל

רביעי

07:30 - 05:30

חמישי

07:30 - 05:30

הרב גרשונוביץ-בבא סאלי

יובל
יובל/האצ''ל

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

שדרות ירושלים/יובל
Yerushalayim Avenue

אחת עשרה הנקודות/ירושלים
אחת עשרה הנקודות/חטיבת הראל
תקומה \ הרימון
הרב צבאן/הרימון
שדרות ירושלים/הרב צבאן
ירושלים-נתיביון
Yerushalayim Avenue

שד.ירושלים/בר אילן
שד.ירושלים/שבטי ישראל
שד .ירושלים/חפץ חיים
מ.נתיבות
צומת הגדי
צומת שרשרת
צומת שיבולים
צומת תדהר
צומת ברוש
צומת תאשור
עוף הנגב
צומת גילת25/
צומת תפרח מערב

מידע על קו 323
כיוון :נתיבות←באר שבע
תחנות40 :
משך הנסיעה 44 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הרב גרשונוביץ-בבא סאלי ,הרב
גרשנוביץ/חיל הים ,יובל/אשל ,יובל ,יובל/האצ''ל ,שדרות
ירושלים/יובל ,אחת עשרה הנקודות/ירושלים ,אחת עשרה
הנקודות/חטיבת הראל ,תקומה \ הרימון ,הרב צבאן/הרימון,
שדרות ירושלים/הרב צבאן ,ירושלים-נתיביון ,שד.ירושלים/בר
אילן ,שד.ירושלים/שבטי ישראל ,שד .ירושלים/חפץ חיים,
מ.נתיבות ,צומת הגדי ,צומת שרשרת ,צומת שיבולים ,צומת
תדהר ,צומת ברוש ,צומת תאשור ,עוף הנגב ,צומת גילת,25/
צומת תפרח מערב ,צומת תפרח ,צומת הנשיא/כביש,310
בי''ס אשל הנשיא ,צומת מחנה שדה תימן ,צומת עולים,
שדרות דוד טוביהו/מוטה גור ,קאנטרי קלאב/שדרות דוד
טוביהו ,שדרות דוד טוביהו/הגאונים ,שדרות דוד טוביהו/שאול
המלך ,גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו ,שדרות דוד טוביהו/בית
אל ,שדרות דוד טוביהו/רחבת טבריה ,מגדלי רמב''ם/טוביהו,
שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני ,ת .מרכזית ב''ש/רציפים

צומת תפרח
צומת הנשיא/כביש310
בי''ס אשל הנשיא
צומת מחנה שדה תימן
צומת עולים
Sderot David Tuvyahu

שדרות דוד טוביהו/מוטה גור
קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו
שדרות דוד טוביהו/הגאונים
Sderot David Tuvyahu

שדרות דוד טוביהו/שאול המלך
גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו
שדרות דוד טוביהו/בית אל
 28צפת

שדרות דוד טוביהו/רחבת טבריה
Tveria

מגדלי רמב''ם/טוביהו
שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני
ת .מרכזית ב''ש/רציפים

לוחות זמנים ומפה של קו  323זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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אחר צעד ,לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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