מפה ולוחות זמנים של קו 322

 322אשדוד ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 322אשדוד ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אשדוד←תל אביב-יפו (2) 14:50 - 14:45 :תל אביב-יפו←אשדוד15:20 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  322וכדי לדעת מתי יגיע קו 322

כיוון :אשדוד←תל אביב-יפו
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 322
לוח זמנים של קו אשדוד←תל אביב-יפו
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

הרותם/החרצית

חמישי

לא פעיל

 27הרותם

שישי

14:50 - 14:45

שדרות ירושלים  /הפרחים

שבת

20:45

הצבעוני/הגויבה
 21הצבעוני

הצבעוני/הרותם
 7הצבעוני

Mevo HaDganit

רשב''י/שדרות הרב לוין
Rashbi

רשב''י/רבי יוחנן בן זכאי
Rashbi

רשב''י/רבי טרפון
Rashbi

רבי יהודה הנשיא/רב אשי
Rabbi Yehuda HaNassi

רבי יהודה הנשיא/שמאי
רבי שמעון בן שטח/רבי יוחנן בן זכאי
יצחק הנשיא/הרב לוין
שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים
 47האדמו"ר מפיטסבורג

חנה סנש/מבצע חורב
Hannah Szenes

חטיבת הנגב  /חנה סנש
 24חטיבת הנגב

חטיבת הנגב/שועלי שמשון

מידע על קו 322
כיוון :אשדוד←תל אביב-יפו
תחנות25 :
משך הנסיעה 69 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :הצבעוני/הגויבה ,הצבעוני/הרותם,
הרותם/החרצית ,שדרות ירושלים  /הפרחים ,רשב''י/שדרות
הרב לוין ,רשב''י/רבי יוחנן בן זכאי ,רשב''י/רבי טרפון ,רבי יהודה
הנשיא/רב אשי ,רבי יהודה הנשיא/שמאי ,רבי שמעון בן
שטח/רבי יוחנן בן זכאי ,יצחק הנשיא/הרב לוין ,שדרות
האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים ,חנה סנש/מבצע חורב,
חטיבת הנגב  /חנה סנש ,חטיבת הנגב/שועלי שמשון,
חטיבת הנגב  /חטיבת יפתח ,שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי,
בני ברית/הפלמח ,שד.בני ברית/הנחושת ,שדרות
היובל/האורנים ,שדרות היובל/נחלת יהודה ,גבעת
שמואל/גשר הולכי רגל ,דרך אם המושבות/המכבים ,משמר
הירדן/מרכוס ,דבורה הנביאה/ראול ולנברג

 18חטיבת הנגב

חטיבת הנגב  /חטיבת יפתח
 8חטיבת הנגב

שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
Sderot HaPalmach

בני ברית/הפלמח
Sderot Bnei Brit

שד.בני ברית/הנחושת
שדרות היובל/האורנים
שדרות היובל/נחלת יהודה
גבעת שמואל/גשר הולכי רגל
דרך אם המושבות/המכבים
משמר הירדן/מרכוס
 23לויטה

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 89דבורה הנביאה

כיוון :תל אביב-יפו←אשדוד
 26תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

דבורה הנביאה/ראול ולנברג
 93דבורה הנביאה

עולי הגרדום/ניסן כהן
 19עולי הגרדום

קניון איילון/דרך אם המושבות
דרך אם המושבות/המכבים

לוחות זמנים של קו 322
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←אשדוד
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

שישי

15:20

שבת

20:45

מחלף גהה/כביש 4
שדרות היובל/האורנים
שדרות היובל/נחלת יהודה
בני ברית/האורגים
שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
 2שדרות הפלמ"ח

חטיבת הנגב/ישיבת בית ישראל
חטיבת הנגב/חנה סנש
 24חטיבת הנגב

חנה סנש/מבצע חורב
 17חנה סנש

שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים
 47האדמו"ר מפיטסבורג

יצחק הנשיא/שדרות הפלמ''ח
אלתא/רבי שמעון בן שטח
Rabi Shimon Ben Shetah

רבי שמעון בן שטח/רבי יהודה הנשיא
יהודה הנשיא/הלל
רבי יהודה הנשיא/רב אשי
Rabbi Yehuda HaNassi

רשב''י/רבי טרפון
Rashbi

רשב''י/רבי מאיר בעל הנס
רשב''י/הרב לוין
Rashbi

שדרות ירושלים/הרב לוין

מידע על קו 322
כיוון :תל אביב-יפו←אשדוד
תחנות26 :
משך הנסיעה 84 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דבורה הנביאה/ראול ולנברג ,עולי
הגרדום/ניסן כהן ,קניון איילון/דרך אם המושבות ,דרך אם
המושבות/המכבים ,מחלף גהה/כביש  ,4שדרות
היובל/האורנים ,שדרות היובל/נחלת יהודה ,בני
ברית/האורגים ,שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי ,חטיבת
הנגב/ישיבת בית ישראל ,חטיבת הנגב/חנה סנש ,חנה
סנש/מבצע חורב ,שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים,
יצחק הנשיא/שדרות הפלמ''ח ,אלתא/רבי שמעון בן שטח,
רבי שמעון בן שטח/רבי יהודה הנשיא ,יהודה הנשיא/הלל ,רבי
יהודה הנשיא/רב אשי ,רשב''י/רבי טרפון ,רשב''י/רבי מאיר
בעל הנס ,רשב''י/הרב לוין ,שדרות ירושלים/הרב לוין,
הרותם/החרצית ,הרותם/הצבעוני ,הצבעוני/הכלנית,
הכלנית/הנורית

הרותם/החרצית
 18הרותם

הרותם/הצבעוני
 43הרותם

הצבעוני/הכלנית
 46הצבעוני

הכלנית/הנורית
3א הכלנית

לוחות זמנים ומפה של קו  322זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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