מפה ולוחות זמנים של קו 770

770

דימונה ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 770דימונה ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1דימונה←תל אביב-יפו (2) 06:15 :תל אביב-יפו←דימונה16:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  770וכדי לדעת מתי יגיע קו 770

כיוון :דימונה←תל אביב-יפו
 22תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 770
לוח זמנים של קו דימונה←תל אביב-יפו
ראשון

06:15

שני

06:15

העצמאות/צוקרמן

שלישי

06:15

המעפיל/העצמאות

רביעי

06:15

zukerman yzhak str

חמישי

06:15

גולדה מאיר/המעפיל

שישי

לא פעיל

גולדה מאיר/סטרומה

שבת

לא פעיל

העצמאות/רחבת הסוכנות

Golda Meir Avenue

סטרומה/טיילת ספורט
Struma

מרחבים/נתיב הצפרים
Merhavia

השלווה/דוד אלעזר
המעפיל/השלווה
HaMaapil

המעפיל/בן גוריון
HaMaapil

בן גוריון/בית ספר בן עטר
בן-גוריון/בית המשפט
David Hamelech

ת .מרכזית דימונה
הנשיא/הצאלה
שד.הנשיא/נרקיס
HaNasi Avenue

הנשיא/הזית

מידע על קו 770
כיוון :דימונה←תל אביב-יפו
תחנות22 :
משך הנסיעה 116 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :העצמאות/רחבת הסוכנות,
העצמאות/צוקרמן ,המעפיל/העצמאות ,גולדה מאיר/המעפיל,
גולדה מאיר/סטרומה ,סטרומה/טיילת ספורט ,מרחבים/נתיב
הצפרים ,השלווה/דוד אלעזר ,המעפיל/השלווה ,המעפיל/בן
גוריון ,בן גוריון/בית ספר בן עטר ,בן-גוריון/בית המשפט ,ת.
מרכזית דימונה ,הנשיא/הצאלה ,שד.הנשיא/נרקיס,
הנשיא/הזית ,הנשיא/כביש  ,25מסעף דימונה/קניון הדרך,
צומת שרה/כביש  ,40צומת דבירה ,מחלף לה גוורדיה,
ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים

HaNasi Avenue

הנשיא/כביש 25
HaNasi Avenue

מסעף דימונה/קניון הדרך
צומת שרה/כביש 40
צומת דבירה
מחלף לה גוורדיה
לה גווארדיה

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←דימונה
 24תחנות

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

צומת דבירה
צומת שרה/כביש 25

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 770
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←דימונה
ראשון

16:30

שני

16:30

שלישי

16:30

רביעי

16:30

חמישי

16:30

פרץ סנטר /כביש 25

שישי

לא פעיל

הנשיא/בבא סאלי

שבת

לא פעיל

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/הבעל שם טוב
HaTziporim

סטרומה/גולדה מאיר
Struma

גולדה מאיר/ההגנה
גולדה מאיר/המעפיל
המעפיל/מבצע עובדה
Rahvat HaLehi

העצמאות/הפלמ''ח
העצמאות/הרצל

מידע על קו 770
כיוון :תל אביב-יפו←דימונה
תחנות24 :
משך הנסיעה 116 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים ,צומת
דבירה ,צומת שרה/כביש  ,25פרץ 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/הבעל שם טוב ,סטרומה/גולדה מאיר ,גולדה
מאיר/ההגנה ,גולדה מאיר/המעפיל ,המעפיל/מבצע עובדה,
העצמאות/הפלמ''ח ,העצמאות/הרצל ,שדרות הרצל/שדרות
הנשיא

שדרות הרצל/שדרות הנשיא
Herzl Avenue

לוחות זמנים ומפה של קו  770זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
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