
כיוון: כסיפה ← רהט

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 40
לוח זמנים של קו כסיפה ← רהט

06:00 - 20:00ראשון

06:00 - 20:00שני

06:00 - 20:00שלישי

06:00 - 20:00רביעי

06:00 - 20:00חמישי

06:30 - 15:30שישי

06:30 - 15:30שבת

מידע על קו 40
כיוון: כסיפה ← רהט

תחנות: 45
משך הנסיעה: 77 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 40 (כסיפה ← רהט) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כסיפה← רהט: 06:00 - 20:00(2) רהט ← כסיפה: 06:30 - 21:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 40 וכדי לדעת מתי יגיע קו 40

מפה ולוחות זמנים של קו 40

צפייה באתרכסיפה ← רהט 40

בי''ס אלמותנבי

כיכר השוק

בית ספר אבו ואדי

תיכון אל פארוק

אלמידאן/אלגננפל

בית ספר טלאל מלח

מועצה מקומית

קופת חולים כללית

בית ספר חאמד

צומת כסייפה

מחצבת הר דרגות/דריג'את

כסייפה אבו רביעה

צומת נבטים

נחל ענים

מחלף מולדה

נחל סועה

צומת יתיר

אזור תעשיה חורה

משתלה/אלסלאם

מרכז מסחרי

מועצה מקומית

מועצה מקומית
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כיוון: רהט ← כסיפה

47 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 40
לוח זמנים של קו רהט ← כסיפה

06:30 - 21:15ראשון

06:30 - 21:15שני

06:30 - 21:15שלישי

06:30 - 21:15רביעי

06:30 - 21:15חמישי

08:00 - 16:00שישי

08:00 - 16:00שבת

מרכז מסחרי

אזור תעשיה חורה

צומת חורה

אל עטאונה

מחלף מיתר לצפון

מועצה מקומית

חלפי לקייה

מרכז מבקרים רקמת המדבר

בית ספר עבד רבה

קופת חולים

מטע זתים

מועצה מקומית

מרכז מבקרים אריגת הנגב

ת. רכבת להבים רהט

צומת להבים/31

מחלף עידן הנגב למערב

צומת רהט דרום

עומר אלמוח'תאר/השלושה

עומר אלמוח'תאר/כ. אבן רושד

אזור תעשיה רהט

קופת חולים כללית

שוק עירוני

מתנ''ס מרכז העיר

גן ציבורי מרכז העיר

שוק עירוני

שכונה 24

מסגד אלאחסאן

בית ספר תיכון

אזור תעשיה רהט
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מידע על קו 40
כיוון: רהט ← כסיפה

תחנות: 47
משך הנסיעה: 80 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

אלביר/עומר אלמוכתאר

עומר אלמוח'תאר/כ. אבן רושד

עומר אלמוח'תאר/השלושה

צומת רהט דרום

מחלף עידן הנגב למזרח

ת. רכבת להבים רהט

מועצה מקומית

חלפי לקייה

מרכז מבקרים רקמת המדבר

בית ספר עבד רבה

קופת חולים

מטע זתים

מועצה מקומית

מרכז מבקרים אריגת הנגב

מחלף מיתר לערד

אל עטאונה

צומת חורה

אזור תעשיה חורה

מרכז מסחרי

מועצה מקומית

מועצה מקומית

קופת חולים כללית

מועצה מקומית

מרכז מסחרי

משתלה

אזור תעשיה חורה

צומת חורה

צומת יתיר

נחל סועה

מחלף מולדה

נחל ענים

צומת נבטים

כסייפה אבו רביעה
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לוחות זמנים ומפה של קו 40 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

מחצבת הר דרגות/דריג'את

צומת כסייפה

בית ספר חאמד

קופת חולים כללית

מועצה מקומית

בית ספר טלאל מלח

בית ספר אבו ואדי

בי''ס אלמותנבי

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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