מפה ולוחות זמנים של קו 456

456

רהט ↔ באר טוביה

צפה באתר

לקו ) 456רהט ↔ באר טוביה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1באר טוביה←רהט (2) 19:05 - 08:40 :רהט←באר טוביה16:30 - 07:10 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  456וכדי לדעת מתי יגיע קו 456

כיוון :באר טוביה←רהט
 37תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 456
לוח זמנים של קו באר טוביה←רהט
ראשון

19:05 - 08:40

שני

19:05 - 08:40

צומת אחים

שלישי

19:05 - 08:40

צומת ערוגות/כפר אחים

רביעי

19:05 - 08:40

חמישי

19:05 - 08:40

שישי

13:30 - 12:00

שבת

לא פעיל

מכללת אחוה

צומת תימורים
מושב אביגדור
צומת קדמה
צומת ניר בנים
צומת סגולה
מ.זבדיאל
צומת קוממיות
צומת פלוגות
צומת עוזה
צומת איתן
צומת אחוזם
מפעלי אבשלום
צומת בית קמה-דרום
צומת שובל
בית ספר אל הוזייל
משטרת רהט

מידע על קו 456
כיוון :באר טוביה←רהט
תחנות37 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מכללת אחוה ,צומת אחים ,צומת
ערוגות/כפר אחים ,צומת תימורים ,מושב אביגדור ,צומת
קדמה ,צומת ניר בנים ,צומת סגולה ,מ.זבדיאל ,צומת קוממיות,
צומת פלוגות ,צומת עוזה ,צומת איתן ,צומת אחוזם ,מפעלי
אבשלום ,צומת בית קמה-דרום ,צומת שובל ,בית ספר אל
הוזייל ,משטרת רהט ,מול-ק.החינוך ,מרכז חינוכי טיפולי ,גן
ציבורי מרכז העיר ,שוק עירוני ,שכונה  ,24מסגד אלאחסאן,
שכונה  ,8בית ספר תיכון ,קופת חולים כללית ,בית ספר אל
נור ,מסגד אל רחמה ,בי''ס אבן סינא/צאלח אלדין ,גן
ילדים/יצחק רבין ,שלוחת המחלקה לשירותים
חברתיים/אלסלאם ,מסגד אלסלאם ,תיכון אלנג'אח ,שכונה
 ,18חממות

מול-ק.החינוך
מרכז חינוכי טיפולי
גן ציבורי מרכז העיר
שוק עירוני
שכונה 24
מסגד אלאחסאן
שכונה 8
בית ספר תיכון
קופת חולים כללית
בית ספר אל נור
מסגד אל רחמה
ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ Salakh Aldin St

בי''ס אבן סינא/צאלח אלדין
גן ילדים/יצחק רבין
ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ Salakh Aldin St

שלוחת המחלקה לשירותים חברתיים/אלסלאם
Alslam

מסגד אלסלאם
תיכון אלנג'אח
Alslam

שכונה 18
חממות

כיוון :רהט←באר טוביה
 38תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 456
לוח זמנים של קו רהט←באר טוביה
ראשון

16:30 - 07:10

שני

16:30 - 07:10

שכונה 18

שלישי

16:30 - 07:10

תיכון אלנג'אח

רביעי

16:30 - 07:10

חמישי

16:30 - 07:10

חממות

מסגד אל סלאם
Alslam

גן ילדים/יצחק רבין

שישי

07:10

שבת

לא פעיל

ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ Salakh Aldin St

שכונה 34
בית ספר אבן סינא
מסגד אל רחמה
ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ Salakh Aldin St

בית ספר אל נור
מסגד אל אח'א
בית ספר תיכון
קופת חולים כללית
בית ספר אל חיכמה
מסגד אלחסאן
שוק עירוני
دوار اﻟﻨﻮر כיכר אל נור

מתנ''ס מרכז העיר
בית ספר אבן ח'לדון
בית ספר טכנולוגי עמל
משטרת רהט
בית ספר אל הוזייל
צומת שובל
צומת שובל
צומת בית קמה293/
צומת אחוזם

מידע על קו 456
כיוון :רהט←באר טוביה
תחנות38 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חממות ,שכונה  ,18תיכון אלנג'אח,
מסגד אל סלאם ,גן ילדים/יצחק רבין ,שכונה  ,34בית ספר אבן
סינא ,מסגד אל רחמה ,בית ספר אל נור ,מסגד אל אח'א ,בית
ספר תיכון ,קופת חולים כללית ,בית ספר אל חיכמה ,מסגד
אלחסאן ,שוק עירוני ,מתנ''ס מרכז העיר ,בית ספר אבן ח'לדון,
בית ספר טכנולוגי עמל ,משטרת רהט ,בית ספר אל הוזייל,
צומת שובל ,צומת שובל ,צומת בית קמה ,293/צומת אחוזם,
צומת אבן שמואל ,צומת עוזה ,צומת פלוגות ,צומת קוממיות,
זבדיאל ,40/צומת סגולה ,צומת ניר בנים ,צומת קדמה ,צומת
אביגדור ,מושב אביגדור ,צומת תימורים ,צומת ערוגות ,צומת
אחים ,מכללת אחוה

צומת אבן שמואל
צומת עוזה
צומת פלוגות
צומת קוממיות
זבדיאל40/
צומת סגולה
צומת ניר בנים
צומת קדמה
צומת אביגדור
מושב אביגדור
צומת תימורים
צומת ערוגות
צומת אחים
מכללת אחוה

לוחות זמנים ומפה של קו  456זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovitapp.com
מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2019 -
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