מפה ולוחות זמנים של קו 369

369

מ.א .באר-טוביה ↔ באר שבע

צפה באתר

לקו  369מ.א .באר-טוביה ↔ באר שבע יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מ.א .באר-טוביה←באר שבע06:30 - 05:45 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  369וכדי לדעת מתי יגיע קו 369

כיוון :מ.א .באר-טוביה←באר שבע
 26תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 369
לוח זמנים של קו מ.א .באר-טוביה←באר שבע
ראשון

06:30 - 05:45

שני

06:30 - 05:45

צומת תימורים

שלישי

06:30 - 05:45

מושב אביגדור

רביעי

06:30 - 05:45

חמישי

06:30 - 05:45

קסטינה

צומת קדמה
צומת ניר בנים

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

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 בית קמה לדרום

מידע על קו 369
כיוון :מ.א .באר-טוביה←באר שבע
תחנות26 :
משך הנסיעה 63 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :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 בית קמה לדרום ,צומת דבירה ,צומת להבים ,מרכז אורן,
מרכז מורים/יצחק רגר ,יצחק רגר/חיים נחמן ביאליק ,עיריית
באר שבע/יצחק רגר ,ת .מרכזית ב''ש/רציפים

צומת דבירה
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  369זמינים 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.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovitapp.com
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