
כיוון: באר טוביה ← ערד

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 688
לוח זמנים של קו באר טוביה ← ערד

13:00 - 19:10ראשון

13:00 - 19:10שני

13:00 - 19:10שלישי

13:00 - 19:10רביעי

13:00 - 19:10חמישי

13:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 688
כיוון: באר טוביה ← ערד

תחנות: 36
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 688 (באר טוביה ← ערד) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) באר טוביה ← ערד: 13:00 - 19:10(2) ערד ← באר טוביה: 06:40 - 11:20

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 688 וכדי לדעת מתי יגיע קו 688

מפה ולוחות זמנים של קו 688

צפייה באתרבאר טוביה ← ערד 688

מכללת אחוה

צומת אחים

צומת פלוגות לדרום

צומת לקיה

מרכז מבקרים אריגת הנגב

מועצה מקומית

חלפי לקייה

מרכז מבקרים רקמת המדבר

בית ספר עבד רבה

קופת חולים

מטע זתים

מועצה מקומית

מרכז מבקרים אריגת הנגב

צומת לקיה

מחלף מיתר לערד

אל עטאונה

אזור תעשיה חורה

משתלה/אלסלאם

מרכז מסחרי

מועצה מקומית

מועצה מקומית

צומת חורה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/688/667403/2762247/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-667403&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A8%D7%93
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%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A8%D7%93-Israel-1-10-667403-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A8%D7%93


כיוון: ערד ← באר טוביה

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 688
לוח זמנים של קו ערד ← באר טוביה

06:40 - 11:20ראשון

06:40 - 11:20שני

06:40 - 11:20שלישי

06:40 - 11:20רביעי

06:40 - 11:20חמישי

07:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 688
כיוון: ערד ← באר טוביה

תחנות: 32
משך הנסיעה: 81 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

צומת יתיר

נחל סועה

מחלף מולדה

נחל ענים

צומת נבטים

כסייפה אבו רביעה

מחלף כסייפה

מקורות/תחנת יתיר

אגבות

צומת תל ערד מזרח

פארק ערד

חוות סוסים

אזור תעשיה

יהודה/תחנה מרכזית

ת. מרכזית ערד/רציפים

צומת ערד

אזור תעשיה ערד

פארק ערד

צומת תל ערד

אגבות

מקורות/תחנת יתיר

מחצבת הר דרגות/דריג'את

כסייפה אבו רביעה

צומת נבטים

נחל ענים

מחלף מולדה

נחל סועה

צומת יתיר

קופת חולים כללית

https://moovitapp.com/israel-1/lines/688/667403/2762247/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-667403&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A8%D7%93
https://moovitapp.com/israel-1/lines/688/667403/2762248/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-667403&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%A8%D7%93


לוחות זמנים ומפה של קו 688 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

מועצה מקומית

מרכז מסחרי

אזור תעשיה חורה

צומת חורה

אל עטאונה

מחלף מיתר לצפון

צומת לקיה

מרכז מבקרים אריגת הנגב

מועצה מקומית

חלפי לקייה

קופת חולים

מטע זתים

מועצה מקומית

מרכז מבקרים אריגת הנגב

צומת לקיה

צומת פלוגות לצפון

מכללת אחוה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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