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75 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 966
לוח זמנים של קו נטור ← ירושלים
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מידע על קו 966
כיוון: נטור ← ירושלים

תחנות: 75
משך הנסיעה: 169 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 966 נטור ← ירושלים יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נטור ← ירושלים: 13:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 966 וכדי לדעת מתי יגיע קו 966

מפה ולוחות זמנים של קו 966

צפייה באתרנטור ← ירושלים 966

נטור

מסעף נטור

צומת רמת מגשימים

מסעף חספין

מסעף נוב

מסעף אבני איתן

מסעף אלי עד

מנחת פיק

צומת אפיק

מסעף אפיק צפון

מסעף נאות גולן

קניון נוף גולן

מסעף תעשיות גולן

צומת כורסי

חוף לבנון

חוף גופרה

קיבוץ עין גב

כפר נופש עין גב

קיבוץ האון

כפר נופש האון

מסעף תל קציר

צומת מעגן
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מסעף מעגן

מכללת צמח

מפעלים אזוריים צמח

מסעף בית זרע

מסעף שער הגולן

צומת אפיקים

אשדות יעקב/90

צומת מנחמיה

מסעף גשר

כביש 90/כוכב הירדן

מסעף קיבוץ נווה אור

מסעף מושב ירדנה

צומת ירדנה/בית יוסף

אולפנה

בית יוסף

מסעף חמדיה

צומת שאן

מסוף בית שאן

בית ספר מאיר/שדרות בגין

שדרות בגין/ירושלים הבירה

שדרות בגין/כנרת

צומת הנצי''ב

כביש 90/תל תאומים

תחנת התרעננות/דלק שדה תרומות

צומת רויה/כביש 90

כביש 90/שדי תרומות

צומת מירב מלכישוע/כביש 90

מחסום מחולה/כביש 90

מושב מחולה/כביש 90

שדמות מחולה/כביש 90

מחנה ברווז/כביש 90

צומת ארגמן/כביש 90

מועצה אזורית בקעת הירדן
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לוחות זמנים ומפה של קו 966 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

צומת יפית/כביש 90

מרכז מסחרי מפגש הביקעה

צומת פצאל/כביש 90

צומת תומר/כביש 90

צומת גילגל/כביש 90

צומת נירן/כביש 90

צומת נעמה/כביש 90

צומת גשר אלנבי/כביש 90

צומת מחנה נבו/כביש 90

צומת בית הערבה/כביש 90

צומת בית הערבה

צומת בית הערבה החדש

צומת אלמוג

צומת נבי מוסא

צומת מצפה יריחו

צומת כפר אדומים

צומת מישור אדומים

צומת אדומים/צומת מחנה ישי

תחנת רקל''ה גבעת המבתר/'יגאל ידין

ת. מרכזית ירושלים/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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