
מטרופולין שמחה להציג בפניכם את אוגדן הקווים החדש המציג את מפת השינויים 
והשיפורים בתחבורה הציבורית בדרום.

באוגדן תמצאו פירוט מלא אודות קווי השירות המעודכנים, המסלולים ולוחות הזמנים.
בכל שאלה נוספת, יש לפנות למוקד הטלפוני או לאתר החברה.

נסיעה בטוחה!

שינויים במפת התחבורה הציבורית בדרום

בתנועה
הנגב

החל מתאריך 2.6.17



אשלים | מכללת ספיר
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חדש!קו 145 

יישובשם התחנהמס' תחנהמס׳׳ד

אשליםאשלים מרכז116454
רמת הנגבצומת אשלים213711
רמת הנגבתחנה חקלאית נסיונית316457
רמת הנגברוח מדבר416458
רמת הנגבצומת טללים513817
רמת הנגבמועצה איזורית רמת הנגב616502
רמת הנגבמועצה איזורית רמת הנגב713858
רמת הנגבצומת משאבים810134
רמת הנגבפארק גולדה913759
רמת הנגבחוות זוהר המדבר1013747
רמת הנגבצומת ביר הדאג1111143
רמת הנגבמחצבה1213757
רביביםרביבים-כניסה1313730
רביביםרביבים-מרכז1413728
רביביםרביבים-יציאה1513729
אשכולמחנה צאלים1615670
אשכולמחנה צאלים1715490
אשכולקבוץ צאלים1815483
אשכולצומת גבולות1915479
אשכולצומת עין הבשור2015373
אשכולצומת מגן2115380
אשכולצומת מועצה אזורית אשכול2215382
אשכולצומת מעון2315387
אשכולצומת גמה2415388
אשכולצומת רעים2515390
אשכולצומת בארי2615429
שדות נגבעלומים2715427
שדות נגבצומת עלומים-בארי2815624
שדות נגבצומת סעד2915457
שדות נגבצומת קיבוץ3015451
שדות נגבצומת כפר עזה3115449
שער הנגבצומת מפלסים3215369
שער הנגבצומת שער הנגב3315371
שער הנגבמכללת ספיר3410005
שדרותקהילת מילנו/בריסל3515282
שדרותפריז/אוסלו3611538

1  אשלים << שדרות 2  שדרות << אשליםמסלול הקו - כיוון  מסלול הקו - כיוון 

הקו פועל בין אשלים למכללת ספיר. להלן לוח הזמנים המעודכן:

יישובשם התחנהמס' תחנהמס׳׳ד

שדרותפריז/ניס114892
שדרותקהילת מילנו/מדריד218356
שדרותבריסל/רומא311499
שער הנגבמכללת ספיר415372
שער הנגבצומת שער הנגב515389
שער הנגבצומת מפלסים615434
שדות נגבצומת כפר עזה715450
שדות נגבצומת קיבוץ סעד815458
שדות נגבצומת סעד915623
שער הנגבצומת עלומים בארי1015459
שדות נגבצומת עלומים1115426
אשכולבארי1215339
אשכולצומת רעים1315399
אשכולצומת גמה1415384
אשכולצומת מעון1515385
אשכולמועצה אזורית אשכול1615692
אשכולמועצה אזורית אשכול/1715381232
אשכולצומת מגן1815383
עין הבשורצומת עין הבשור1915398
אשכולצומת גבולות2015478
אשכולצומת צאלים2115491
אשכולמחנה צאלים2215492
אשכולמחנה צאלים2315670
אשכולצומת רתמים2413722
רביביםרביבים - כניסה2513730
רביביםרביבים - מרכז2613728
רביביםרביבים - יציאה2713729
רמת הנגבצומת רביבים2813758
רמת הנגבמחצבה2913746
רמת הנגבצומת ביר הדאג3010161
רמת הנגבחוות זוהר המדבר3116453
רמת הנגב'צומת ביר עסלוג3213796
רמת הנגבצומת משאבים3313870
רמת הנגבמועצה אזורית רמת הנגב3416502
רמת הנגבמועצה אזורית רמת הנגב3513823
רמת הנגבצומת טללים3613800
רמת הנגברוח מדבר3713735
רמת הנגבתחנה חקלאית נסיונית3816426
אשליםאשלים מרכז3916454
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לפניות הציבור למידע על קווים

פרטים נוספים באתר/במוקד המידע

ייתכנו שינויים נוספים בלוח הזמנים, מומלץ להתעדכן באתר / במוקד המידע.


