
כיוון: צאלים ← מ.א. באר-טוביה

61 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 376
לוח זמנים של קו צאלים ← מ.א. באר-טוביה

06:00ראשון

06:00שני

06:00שלישי

06:00רביעי

06:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 376
כיוון: צאלים ← מ.א. באר-טוביה

תחנות: 61
משך הנסיעה: 96 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: צאלים מרכז, קבוץ צאלים, צומת
צאלים, מסעף אורים, אורים מרכז, מסעף אורים, מחנה אורים,

מסעף אורים, צומת אורים, מחנה אורים, צומת פטיש, צומת
מסלול, קרית חינוך מרחבים, צומת רנן, שד. הרצל/הנשיא,

הרצל/ז'בוטינסקי, שדרות הרצל/כצנלסון, שדרות הרצל/גיבורי
ישראל, החיד''א/בן איש חי, בית ספר שושנים/החיד''א, דוד

בוזגלו/החיד''א, דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה, דרך הטייסים/רבי
עקיבא, דרך הטייסים/דרך הנביאים, דרך הטייסים/האר''י,

דרך בית וגן/שדרות הרצל, בית וגן/החרוב, פרי מגדים\ארבעת
המינים, פרי מגדים/התמר, פרי מגדים/העינב, חיים חורי/פרי
מגדים, קיבוץ גלויות/חיים חורי, מכבי אש, הרצל/קיבוץ גלויות,

צומת אופקים, בטחה/כניסה ראשית, גילת/בטחה,
גילת/כניסה ראשית, צומת גילת לדרום, גילת/סלעית, צומת

תפרח מערב, צומת תפרח, צומת הנשיא, ימ''ח משמר הנגב,
צומת קיבוץ משמר הנגב, צומת רהט דרום, רהט/כביש 264,

צומת שובל, צומת בית קמה לצפון, צומת אבן שמואל, מלכי
ישראל/דרך הדרום, שד. מלכי ישראל/שד. צה''ל, תחנה

מרכזית/שדרות העצמאות, שד. לכיש/שדרת אפרים, מלכי
ישראל/יציאה צפונית, צומת פלוגות לצפון, צומת קוממיות,

צומת סגולה, צומת ניר בנים, צומת תימורים, קסטינה

לקו 376 צאלים ← מ.א. באר-טוביה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) צאלים ← מ.א. באר-טוביה: 06:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 376 וכדי לדעת מתי יגיע קו 376

צפייה באתרצאלים ← מ.א. באר-טוביה 376

צאלים מרכז

קבוץ צאלים

צומת צאלים

מסעף אורים

אורים מרכז

מסעף אורים

מחנה אורים

מסעף אורים

צומת אורים

מחנה אורים

צומת פטיש

צומת מסלול

קרית חינוך מרחבים

צומת רנן

שד. הרצל/הנשיא
Herzl

הרצל/ז'בוטינסקי

שדרות הרצל/כצנלסון

שדרות הרצל/גיבורי ישראל

החיד''א/בן איש חי

מפה ולוחות זמנים של קו 376

https://moovitapp.com/israel-1/lines/376/669539/2789339/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94
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%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94-Israel-1-858420-669539-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94


Or HaHayim

בית ספר שושנים/החיד''א
HaHida

דוד בוזגלו/החיד''א

דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

דרך הטייסים/דרך הנביאים

דרך הטייסים/האר''י
HaAri

דרך בית וגן/שדרות הרצל

בית וגן/החרוב

פרי מגדים\ארבעת המינים
Pre Megadim

פרי מגדים/התמר

פרי מגדים/העינב
Pre Megadim

חיים חורי/פרי מגדים

קיבוץ גלויות/חיים חורי

מכבי אש
HaNassi

הרצל/קיבוץ גלויות
Herzl

צומת אופקים

בטחה/כניסה ראשית
Ofakim Singletrack

גילת/בטחה

גילת/כניסה ראשית

צומת גילת לדרום

גילת/סלעית

צומת תפרח מערב

צומת תפרח

צומת הנשיא

ימ''ח משמר הנגב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/376/669539/2789339/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94


צומת קיבוץ משמר הנגב

צומת רהט דרום

רהט/כביש 264

צומת שובל

צומת בית קמה לצפון

צומת אבן שמואל

מלכי ישראל/דרך הדרום
Malkhe Israel Avenue

שד. מלכי ישראל/שד. צה''ל
Malkhe Israel Avenue

תחנה מרכזית/שדרות העצמאות

שד. לכיש/שדרת אפרים

מלכי ישראל/יציאה צפונית
Lakhish Avenue

צומת פלוגות לצפון

צומת קוממיות

צומת סגולה

צומת ניר בנים

צומת תימורים

קסטינה



לוחות זמנים ומפה של קו 376 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
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