
כיוון: ת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית קריית
גת/הורדה

33 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 8
לוח זמנים של קו ת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית

קריית גת/הורדה

06:05 - 21:40ראשון

06:05 - 21:40שני

06:05 - 21:40שלישי

06:05 - 21:40רביעי

06:05 - 21:40חמישי

06:05 - 15:35שישי

21:15 - 23:15שבת

מידע על קו 8
כיוון: ת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית קריית

גת/הורדה
תחנות: 33

משך הנסיעה: 25 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 8 ת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית קריית גת/הורדה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית קריית גת/הורדה: 06:05 - 21:40

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 8 וכדי לדעת מתי יגיע קו 8

מפה ולוחות זמנים של קו 8

צפייה באתרת. מרכזית קרית גת/רציפים ← ת. מרכזית קריית גת/הורדה 8

ת. מרכזית קרית גת/רציפים

הגפן/הרימון

שוק/הגפן

בנק הפועלים/שדרות לכיש

שד' לכיש/בריכה עירונית

תיכון מקיף שלאון

הכרמל/משעול הארבל

הכרמל/הבשן

שבטי ישראל/יהודה

שבטי ישראל/נפתלי

שבטי ישראל/משעול יוסף

שדרות מלכי ישראל/שדרות לכיש

שד. מלכי ישראל/אצטדיון

שדרות מלכי ישראל/נתן אלבז

דוד המלך/אסא

דוד המלך/יהושפט

אדוריים/רמות דוד

אדוריים/מבוא עזקה

שד. אתרי המקרא/ציקלג

הרב עובדיה יוסף/מבוא שניר

הרב עובדיה יוסף/שדרות גת
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לוחות זמנים ומפה של קו 8 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

שד. גת/גבעתי

אדוריים/הגבורה

אדוריים/שדרות צה''ל

אדוריים/סטרומה

אדוריים/שד. מלכי ישראל

שד. מלכי ישראל/שד. צה''ל

שדרות צה''ל/עולי הגרדום

הקוממיות/המרגלית

שדרות גת/המרגלית

שדרות גת/הציפורן

שדרות גת/מבוא ישעיהו

ת. מרכזית קריית גת/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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