
כיוון: קריית גת ← שחר

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 61
לוח זמנים של קו קריית גת ← שחר

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

08:10 - 16:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 61
כיוון: קריית גת ← שחר

תחנות: 35
משך הנסיעה: 42 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: תחנת רכבת קריית גת/כניסה,
משטרה/שדרות לכיש, אנדרטה/שדרות לכיש, תחנה

מרכזית/שדרות העצמאות, שדרות לכיש/שדרות גת, שד.
לכיש/שדרת אפרים, שדרות לכיש/יציאה, צומת פלוגות

למערב, מחנה פלוגות, צומת רווחה, צומת יד נתן, צומת
נהורה, עוצם/כניסה, עוצם א, צומת עוצם, צומת נוגה,

נהורה/כניסה, אילנות/השעורה, האילנות/החיטה, ביה''ס
רבקה גובר, מועצה אזורית לכיש, נהורה/יציאה, צומת נהורה,

צומת ניר ח''ן, מגרש ספורט ניר ח''ן, ניר ח''ן ב, ניר ח''ן ג,
צרכניה ניר ח''ן, ניר ח''ן/כביש 3413, שחר א, שחר ב, שחר

ג, שחר ד, מזכירות שחר, שחר

לקו 61 (קריית גת ← שחר) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קריית גת ← שחר: 08:10 - 16:30 (2) שחר ← קריית גת: 06:10 - 15:05

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 61 וכדי לדעת מתי יגיע קו 61

צפייה באתרקריית גת ← שחר 61

תחנת רכבת קריית גת/כניסה

משטרה/שדרות לכיש
Lakhish Avenue

אנדרטה/שדרות לכיש

תחנה מרכזית/שדרות העצמאות

שדרות לכיש/שדרות גת

שד. לכיש/שדרת אפרים

שדרות לכיש/יציאה
Lakhish Avenue

צומת פלוגות למערב

מחנה פלוגות

צומת רווחה

צומת יד נתן

צומת נהורה

עוצם/כניסה

עוצם א

צומת עוצם

צומת נוגה

נהורה/כניסה

אילנות/השעורה

האילנות/החיטה

מפה ולוחות זמנים של קו 61

https://moovitapp.com/israel-1/lines/61/668640/2781313/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8-Israel-1-858420-668640-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8


ביה''ס רבקה גובר

מועצה אזורית לכיש

נהורה/יציאה

צומת נהורה

צומת ניר ח''ן

מגרש ספורט ניר ח''ן

ניר ח''ן ב

ניר ח''ן ג

צרכניה ניר ח''ן

ניר ח''ן/כביש 3413

שחר א

שחר ב

שחר ג

שחר ד

מזכירות שחר

שחר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/61/668640/2781313/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8


כיוון: שחר ← קריית גת

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 61
לוח זמנים של קו שחר ← קריית גת

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

06:10 - 15:05חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 61
כיוון: שחר ← קריית גת

תחנות: 35
משך הנסיעה: 42 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שחר, שחר א, שחר ב, שחר ג,
שחר ד, שחר/צרכניה, מגרש ספורט ניר ח''ן, ניר ח''ן ב, ניר
ח''ן ג, צרכניה ניר ח''ן, ניר ח''ן/כביש 3413, צומת ניר ח''ן,
נהורה/כניסה, אילנות/השעורה, האילנות/החיטה, ביה''ס

רבקה גובר, מועצה אזורית לכיש, נהורה/יציאה, צומת נהורה,
צומת נוגה, עוצם/כניסה, עוצם א, צומת עוצם, צומת

נהורה/עוצם, צומת יד נתן, צומת רווחה, מחנה פלוגות, צומת
פלוגות למזרח, שדרות לכיש/כניסה צפונית, שד. לכיש/שד.

מלכי ישראל, שד. לכיש/שד. גת, תחנה מרכזית/שדרות
העצמאות, אנדרטה/שדרות לכיש, משטרה/שדרות לכיש,

תחנת רכבת קריית גת/כניסה

שחר

שחר א

שחר ב

שחר ג

שחר ד

שחר/צרכניה

מגרש ספורט ניר ח''ן

ניר ח''ן ב

ניר ח''ן ג

צרכניה ניר ח''ן

ניר ח''ן/כביש 3413

צומת ניר ח''ן

נהורה/כניסה

אילנות/השעורה

האילנות/החיטה

ביה''ס רבקה גובר

מועצה אזורית לכיש

נהורה/יציאה

צומת נהורה

צומת נוגה

עוצם/כניסה

עוצם א

צומת עוצם

צומת נהורה/עוצם

צומת יד נתן

צומת רווחה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/61/668640/2781312/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/61/668640/2781312/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8


מחנה פלוגות

צומת פלוגות למזרח

שדרות לכיש/כניסה צפונית

שד. לכיש/שד. מלכי ישראל

שד. לכיש/שד. גת

תחנה מרכזית/שדרות העצמאות

אנדרטה/שדרות לכיש

משטרה/שדרות לכיש
Lakhish Avenue

תחנת רכבת קריית גת/כניסה



לוחות זמנים ומפה של קו 61 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/61/668640/2781313/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://prod-seo-resources-gen.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%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A9%D7%97%D7%A8&lang=he

