מפה ולוחות זמנים של קו 367

367

ראשון לציון ↔ באר שבע

צפה באתר

לקו ) 367ראשון לציון ↔ באר שבע( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1באר שבע←ראשון לציון (2) 22:40 - 06:00 :ראשון לציון←באר שבע22:30 - 06:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  367וכדי לדעת מתי יגיע קו 367

כיוון :באר שבע←ראשון לציון
 45תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית ב''ש/רציפים
מרכז רפואי סורוקה /יצחק רגר
 87שדרות יצחק רגר

יצחק רגר/יצחק שיפר
 191שדרות יצחק רגר

צומת להבים/כביש 40

לוחות זמנים של קו 367
לוח זמנים של קו באר שבע←ראשון לציון
ראשון

22:30 - 06:00

שני

22:40 - 06:00

שלישי

22:40 - 06:00

רביעי

22:40 - 06:00

חמישי

22:30 - 06:00

שישי

15:30 - 06:30

שבת

22:30 - 17:30

צומת דבירה
צומת אחוזם
צומת אבן שמואל
צומת עוזה
מלכי ישראל/דרך הדרום
Malkhe Israel Avenue

שד .מלכי ישראל/שד .צה''ל
Malkhe Israel Avenue

שדרות העצמאות/משעול הדובדבן
ת .מרכזית קרית גת/רציפים בינעירוני
שדרות לכיש/שדרות גת
שדרות לכיש/שבטי ישראל
צומת פלוגות
צומת קוממיות
צומת סגולה

מידע על קו 367
כיוון :באר שבע←ראשון לציון
תחנות45 :
משך הנסיעה 118 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ב''ש/רציפים ,מרכז
רפואי סורוקה /יצחק רגר ,יצחק רגר/יצחק שיפר ,צומת
להבים/כביש  ,40צומת דבירה ,צומת אחוזם ,צומת אבן
שמואל ,צומת עוזה ,מלכי ישראל/דרך הדרום ,שד .מלכי
ישראל/שד .צה''ל ,שדרות העצמאות/משעול הדובדבן ,ת.
מרכזית קרית גת/רציפים בינעירוני ,שדרות לכיש/שדרות גת,
שדרות לכיש/שבטי ישראל ,צומת פלוגות ,צומת קוממיות,
צומת סגולה ,צומת ניר בנים ,צומת קדמה ,צומת תימורים,
קסטינה ,צומת אחים ,צומת ראם ,כביש /40בני עי''ש ,מחלף
גדרה ,צומת גדרה ,תחנה מרכזית גדרה )לכיוון צפון( ,מסעף
קדרון/כביש  ,40מסעף מחנה תל נוף ,כביש /40גבעת ברנר,
מסעף בית חולים קפלן/כביש  ,40צומת בילו,
הרצל/צומת-אושיות ,הרצל/עזרא ,הרצל/וייצמן,
משטרה/הרצל ,מכון ויצמן ,הפקולטה לחקלאות ,ויצמן/פארק
המדע ,וייצמן/נורדאו ,וייצמן/הבנים ,הרצל/סוקולוב,
זבוטינסקי/אזר ,כצנלסון/קפלן אליעזר ,תחנה מרכזית חדשה
ראשון לציון

צומת ניר בנים
צומת קדמה
צומת תימורים
קסטינה
צומת אחים
צומת ראם
כביש /40בני עי''ש
מחלף גדרה
צומת גדרה
תחנה מרכזית גדרה )לכיוון צפון(
מסעף קדרון/כביש 40
מסעף מחנה תל נוף
כביש /40גבעת ברנר
מסעף בית חולים קפלן/כביש 40
צומת בילו
הרצל/צומת-אושיות
הרצל/עזרא
 99הרצל

הרצל/וייצמן
 173הרצל

משטרה/הרצל
מכון ויצמן
הפקולטה לחקלאות
ויצמן/פארק המדע
וייצמן/נורדאו
וייצמן/הבנים
הרצל/סוקולוב
 29האחים אוסטשינסקי

זבוטינסקי/אזר
 26זאב ז'בוטינסקי

כצנלסון/קפלן אליעזר

 10קפלן אליעזר

תחנה מרכזית חדשה ראשון לציון

כיוון :ראשון לציון←באר שבע
 50תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית רשל''צ/רציפים
כצנלסון/קפלן אליעזר
 28כצנלסון ברל

הרצל/עין הקורא
 52הרצל

הרצל/ינובסקי
 3זאב ז'בוטינסקי

לוחות זמנים של קו 367
לוח זמנים של קו ראשון לציון←באר שבע
ראשון

22:30 - 06:15

שני

22:30 - 06:30

שלישי

22:30 - 06:30

רביעי

22:30 - 06:30

חמישי

22:30 - 06:30

שישי

15:30 - 06:00

שבת

21:45 - 17:00

ויצמן/קניותר
ויצמן /תחנה מרכזית
הרצל/אופנהיימר
הפקולטה לחקלאות
Herzl

מכון וייצמן/הרצל
 226הרצל

משטרה/הרצל
הרצל/טלר
ת .מרכזית רחובות/רציפים
הרצל/שדרות-יעקבי
צומת-בילו/כביש 40
כביש /40מסעף בית חולים קפלן
גבעת ברנר/כביש 40
כביש /40מחנה תל נוף
כביש/ 40מושב קדרון
הרצל/ויצמן
הרצל/שדרות בן גוריון
צומת גדרה לדרום
מחלף גדרה
כביש /40בני עי''ש
צומת ראם מסמיה

מידע על קו 367
כיוון :ראשון לציון←באר שבע
תחנות50 :
משך הנסיעה 129 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית רשל''צ/רציפים,
כצנלסון/קפלן אליעזר ,הרצל/עין הקורא ,הרצל/ינובסקי,
ויצמן/קניותר ,ויצמן /תחנה מרכזית ,הרצל/אופנהיימר,
הפקולטה לחקלאות ,מכון וייצמן/הרצל ,משטרה/הרצל,
הרצל/טלר ,ת .מרכזית רחובות/רציפים ,הרצל/שדרות-יעקבי,
צומת-בילו/כביש  ,40כביש /40מסעף בית חולים קפלן ,גבעת
ברנר/כביש  ,40כביש /40מחנה תל נוף ,כביש/ 40מושב
קדרון ,הרצל/ויצמן ,הרצל/שדרות בן גוריון ,צומת גדרה לדרום,
מחלף גדרה ,כביש /40בני עי''ש ,צומת ראם מסמיה ,צומת
אחים ,קסטינה ,צומת תימורים ,מושב אביגדור ,צומת קדמה,
צומת ניר בנים ,צומת סגולה ,מ.זבדיאל ,צומת קוממיות ,צומת
פלוגות ,שד .לכיש/שד .מלכי ישראל ,שד .לכיש/שד .גת ,ת.
מרכזית קרית גת/רציפים ,שדרות העצמאות/משעול הדובדבן,
שד .מלכי ישראל/שד .צה''ל ,מלכי ישראל/אדוריים ,צומת
עוזה ,צומת איתן ,צומת אחוזם ,צומת דבירה ,3255/צומת
להבים ,מרכז אורן ,מרכז מורים/יצחק רגר ,יצחק רגר/חיים
נחמן ביאליק ,עיריית באר שבע/יצחק רגר ,ת .מרכזית
ב''ש/רציפים

צומת אחים
קסטינה
צומת תימורים
מושב אביגדור
צומת קדמה
צומת ניר בנים
צומת סגולה
מ.זבדיאל
צומת קוממיות
צומת פלוגות
שד .לכיש/שד .מלכי ישראל
שד .לכיש/שד .גת
ת .מרכזית קרית גת/רציפים
שדרות העצמאות/משעול הדובדבן
שד .מלכי ישראל/שד .צה''ל
מלכי ישראל/אדוריים
Malkhe Israel Avenue

צומת עוזה
צומת איתן
צומת אחוזם
צומת דבירה3255/
צומת להבים
מרכז אורן
מרכז מורים/יצחק רגר
 87שדרות יצחק רגר

יצחק רגר/חיים נחמן ביאליק
עיריית באר שבע/יצחק רגר
ת .מרכזית ב''ש/רציפים

לוחות זמנים ומפה של קו  367זמינים 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.
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www.moovit.com
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