
כיוון: באר שבע ← עומר

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו באר שבע ← עומר

06:05 - 23:15ראשון

06:05 - 23:15שני

06:05 - 23:15שלישי

06:05 - 23:15רביעי

06:05 - 23:15חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 37
כיוון: באר שבע ← עומר

תחנות: 38
משך הנסיעה: 48 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 37 (באר שבע ← עומר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) באר שבע ← עומר: 06:05 - 23:15(2) עומר ← באר שבע: 17:10

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 37 וכדי לדעת מתי יגיע קו 37

מפה ולוחות זמנים של קו 37

צפייה באתרבאר שבע ← עומר 37

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

בית רסקו/יצחק רגר

יצחק רגר/שדרות שז''ר

מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

מרכז רפואי סורוקה/בן גוריון

מעונות הסטודנטים/שדרות בן גוריון

תחנת רכבת/שדרות דוד בן גוריון

שדרות דוד בן גוריון/דרך השלום

מרכז קניות/דרך אליהו נאוי

דרך אליהו נאוי/שדרות דוד בן גוריון

צומת חטיבת הנגב

צומת תל שבע

תמר/חצב

ארז/משעול סיסם

ארז/רותם

הכרם/אלון

השיטה/אורן

אורן/סיגלון

תמר/רותם

צבר/שיקמה

אשל/צבר

תמר/רותם

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/204982/613962/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-204982&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8-Israel-1-10-204982-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8


כיוון: עומר ← באר שבע

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 37
לוח זמנים של קו עומר ← באר שבע

17:10ראשון

17:10שני

17:10שלישי

17:10רביעי

17:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 37
כיוון: עומר ← באר שבע

תחנות: 46
משך הנסיעה: 53 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הדר/תמר

תפוז/אלה

תפוז/אלה

תפוז/אקליפטוס

אקליפטוס/חרוב

דגנית/דרדר

דקל/תפוז

תפוז/החורשה

החורשה/תפוז

אקליפטוס/ציפורן

אקליפטוס/דבורנית

אקליפטוס/כוכבן

שקד/אלה

עדעד/מרגנית

עדעד/חצב

תמר/חצב

תמר/חצב

ארז/משעול סיסם

ארז/רותם

הכרם/אלון

השיטה/אורן

אורן/סיגלון

תמר/רותם

צבר/שיקמה

אשל/צבר

תמר/רותם

הדר/תמר

תפוז/אלה

תפוז/אלה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/204982/613962/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-204982&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/204982/613963/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-204982&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8


תפוז/אקליפטוס

אקליפטוס/חרוב

דגנית/דרדר

דקל/תפוז

תפוז/החורשה

החורשה/תפוז

אקליפטוס/ציפורן

אקליפטוס/דבורנית

אקליפטוס/כוכבן

שקד/אקליפטוס

שקד/אלה

עדעד/מרגנית

עדעד/חצב

תמר/חצב

אזור תעשיה עומר

עומרים/אלומות

פארק המדע עומר

אלומות/עומרים

עומרים/אשכולות

תיכון עומר

צומת עומר מערב

צומת תל שבע

צומת חטיבת הנגב

שדרות דוד בן גוריון/דרך אליהו נאוי

שדרות דוד בן גוריון/האורגים

שדרות דוד בן גוריון/יהושע הצורף

תחנת רכבת/שדרות דוד בן גוריון

מרכז הספורט אוניברסיטת בן גוריון

מרפאות חוץ סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

עיריית באר שבע/יצחק רגר

יצחק רגר/וייצמן

ת.מרכזית באר שבע/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/204982/613963/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-204982&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8


לוחות זמנים ומפה של קו 37 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי 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.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/37/204982/613962/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-204982&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
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https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
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