
עדכוני תחבורה ציבורית
'ה-'א :לוח ימי

הדגבאשעת יציאהתיאורכיווןשילוט
הדגבא06:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא06:45כרמל-באר שבע2501

הדגבא8:10כרמל-באר שבע2501

הדגבא09:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא10:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא11:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא13:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא14:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא16:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא18:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא20:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא21:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא23:00כרמל-באר שבע2501

הדגבא08:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא09:00באר שבע-כרמל2502

הדגבא12:30באר שבע-כרמל2502

הדגבא13:30באר שבע-כרמל2502

הדגבא14:50באר שבע-כרמל2502

הדגבא16:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא17:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא18:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא19:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא20:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא21:10באר שבע-כרמל2502

הדגבא22:45באר שבע-כרמל2502

הדגבא00:00שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא06:40שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא08:20שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא10:30שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא14:00שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא17:15שני/לבנה-באר שבע2521

הדגבא06:20באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא12:50באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא15:00באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא17:15באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא20:00באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא23:00באר שבע-שני/לבנה2522

הדגבא6:20טנא עומרים-באר שבע2531



הדגבא09:30טנא עומרים-באר שבע2531

הדגבא12:30טנא עומרים-באר שבע2531

הדגבא16:10טנא עומרים-באר שבע2531

הדגבא18:30טנא עומרים-באר שבע2531

הדגבא21:00טנא עומרים-באר שבע2531

הדגבא06:20באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא09:30באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא11:30באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא17:00באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא19:30באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא22:00באר שבע-טנא עומרים2532

הדגבא06:15קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא07:15קרית ארבע-באר שבע2541

א07:45קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא10:00קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא13:30קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא15:00קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא17:00קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא19:00קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא21:30קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא23:15קרית ארבע-באר שבע2541

הדגבא07:00באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא13:00באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא14:15באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא15:15באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא16:15באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא18:00באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא19:30באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא21:00באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא23:30באר שבע-קרית ארבע2542

הדגבא06:00קרית ארבע-קרית גת ד.נגוהות2561

הדגבא15:20קרית ארבע-קרית גת ד.נגוהות2561

הדגבא15:05קרית גת-קרית ארבע ד.נגוהות2562

הדגבא06:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא08:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא11:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא14:35קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא16:15קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא17:40קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

הדגבא20:00קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571



הדגבא07:30קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

הדגבא08:25קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

הדגבא16:10קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

הדגבא17:30קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

הדגבא19:10קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

הדגבא21:10קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ה01:00(ירושלים-פני חבר (לילה2621

הדגבא07:00ירושלים-באר שבע4401

הדגבא10:30ירושלים-באר שבע4401

הדגבא14:36ירושלים-באר שבע4401

הדגבא05:50באר שבע-ירושלים4402

הדגבא10:30באר שבע-ירושלים4402

הדגבא06:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא09:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא11:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא14:15קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא16:20קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא17:45קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא19:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא21:15קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא22:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

הדגבא08:40אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

הדגבא12:45אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

הדגבא13:50אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

הדגבא17:00אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

הדגבא13:10קרית ארבע-בית יתיר521

הדגבא14:45קרית ארבע-בית יתיר521

הדגבא19:45קרית ארבע-בית יתיר521

הדגבא06:00בית יתיר-קרית ארבע522

הדגבא07:10בית יתיר-קרית ארבע522

הדגבא16:10בית יתיר-קרית ארבע522

הדגבא19:45בית יתיר-קרית ארבע522

הדגבא22:00בית יתיר-קרית ארבע522

הדגבא14:20נגוהות-קרית גת561

הדגבא19:50נגוהות-קרית גת561

הדגבא13:30קרית גת-נגוהות562

הדגבא16:45קרית גת-נגוהות562

הדגבא21:00קרית גת-נגוהות562

הדגבא22:00קרית ארבע-אדורה571

הדגבא07:00אדורה-קרית ארבע572



הדגבא15:00אדורה-קרית ארבע572

הדגבא20:30אדורה-קרית ארבע572

הדגבא05:50קרית ארבע-פני חבר591

הדגבא07:50קרית ארבע-פני חבר591

הדגבא13:20קרית ארבע-פני חבר591

הדגבא20:00קרית ארבע-פני חבר591

הדגבא22:00קרית ארבע-פני חבר591

הדגבא6:20פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא07:00פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא08:20פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא10:45פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא14:10פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא16:10פני חבר-קרית ארבע592

הדגבא20:30פני חבר-קרית ארבע592

ה01:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ה02:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ה03:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ה02:30(ככר גרוס-ירושלים ד.ק.ארבע(לילה2602

הדגבא11:00ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא12:00ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא13:00ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא13:45ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא14:12ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא14:48ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא15:36ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא16:12ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא16:24ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא16:48ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא17:24ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא17:36ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא18:12ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא18:24ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא18:48ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא19:15ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא19:45ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא20:00ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא21:00ירושלים-קרית ארבע3801

הדגבא05:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא05:30קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא05:50קרית ארבע-ירושלים3802



הדגבא06:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא06:40קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא06:50קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא07:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא07:36קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא08:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא11:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא12:40קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא13:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא14:40קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא21:00קרית ארבע-ירושלים3802

הדגבא00:00ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא08:00ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא08:40ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא09:20ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא11:30ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא12:15ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא12:45ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא13:15ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא15:24ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא20:15ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא20:45ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא21:20ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא22:00ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא22:15ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא22:45ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא23:00ירושלים-ככר גרוס3811

הדגבא06:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא07:14ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא07:38ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא08:30ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא09:00ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא09:30ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא10:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא10:35ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא11:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא12:10ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא13:30ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא13:50ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא14:10ככר גרוס-ירושלים3812



הדגבא15:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא15:50ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא16:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא17:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא17:50ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא18:50ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא19:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא20:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא21:20ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא22:45ככר גרוס-ירושלים3812

הדגבא06:20ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא07:20ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא10:00ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא12:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא13:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא14:24ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא15:12ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא15:48ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא16:36ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא17:12ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא17:48ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא18:36ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא19:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא20:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא21:40ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא22:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא23:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

הדגבא05:40קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא06:20קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא08:20קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא10:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא12:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא13:20קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא15:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא17:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא18:30קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא20:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא22:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

הדגבא06:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא14:00ירושלים-ככר גרוס3831



הדגבא15:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא16:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא17:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא18:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא19:00ירושלים-ככר גרוס3831

הדגבא06:05ככר גרוס-ירושלים3832

הדגבא07:05ככר גרוס-ירושלים3832

הדגבא10:10ככר גרוס-ירושלים3832

ישיש
ושעת יציאהתיאורכיווןשילוט

ו06:50כרמל-באר שבע2501

ו08:30כרמל-באר שבע2501

ו10:30כרמל-באר שבע2501

ו12:30כרמל-באר שבע2501

ו15:45כרמל-באר שבע2501

ו06:50באר שבע-כרמל2502

ו08:35באר שבע-כרמל2502

ו10:30באר שבע-כרמל2502

ו12:05באר שבע-כרמל2502

ו15:50באר שבע-כרמל2502

ו09:30שני/לבנה-באר שבע2521

ו11:30שני/לבנה-באר שבע2521

ו12:45באר שבע-שני/לבנה2522

ו15:30באר שבע-שני/לבנה2522

ו08:30טנא עומרים-באר שבע2531

ו13:30טנא עומרים-באר שבע2531

ו12:00באר שבע-טנא עומרים2532

ו16:00באר שבע-טנא עומרים2532

ו06:30קרית ארבע-באר שבע2541

ו08:30קרית ארבע-באר שבע2541

ו12:40קרית ארבע-באר שבע2541

ו15:45קרית ארבע-באר שבע2541

ו06:30באר שבע-קרית ארבע2542

ו08:30באר שבע-קרית ארבע2542

ו12:40באר שבע-קרית ארבע2542

ו15:45באר שבע-קרית ארבע2542

ו06:30קרית ארבע-קרית גת ד.נגוהות2561

ו15:05קרית גת-קרית ארבע ד.נגוהות2562

ו07:00קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571



ו10:00קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

ו13:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

ו08:15קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ו11:10קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ו15:55קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ו13:25ירושלים-באר שבע4401

ו09:30באר שבע-ירושלים4402

ו08:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ו10:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ו12:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ו13:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ו14:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ו06:15אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

ו10:00אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

ו12:30אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

ו14:30אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

ו07:00בית יתיר-קרית ארבע522

ו08:45נגוהות-קרית גת561

ו12:00קרית גת-נגוהות562

ו06:45אדורה-קרית ארבע572

ו08:30פני חבר-קרית ארבע592

ו09:00ירושלים-קרית ארבע3801

ו11:15ירושלים-קרית ארבע3801

ו14:00ירושלים-קרית ארבע3801

ו14:30ירושלים-קרית ארבע3801

ו05:30קרית ארבע-ירושלים3802

ו07:00קרית ארבע-ירושלים3802

ו08:30קרית ארבע-ירושלים3802

ו10:00קרית ארבע-ירושלים3802

ו11:00קרית ארבע-ירושלים3802

ו13:00קרית ארבע-ירושלים3802

ו07:30ירושלים-ככר גרוס3811

ו08:30ירושלים-ככר גרוס3811

ו11:00ירושלים-ככר גרוס3811

ו11:30ירושלים-ככר גרוס3811

ו13:00ירושלים-ככר גרוס3811

ו15:00ירושלים-ככר גרוס3811

ו15:50ירושלים-ככר גרוס3811

ו16:10ירושלים-ככר גרוס3811

ו06:20ככר גרוס-ירושלים3812



ו07:30ככר גרוס-ירושלים3812

ו09:30ככר גרוס-ירושלים3812

ו10:20ככר גרוס-ירושלים3812

ו11:20ככר גרוס-ירושלים3812

ו12:20ככר גרוס-ירושלים3812

ו13:20ככר גרוס-ירושלים3812

ו14:20ככר גרוס-ירושלים3812

ו15:35ככר גרוס-ירושלים3812

ו16:10ככר גרוס-ירושלים3812

ו06:20ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו07:00ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו10:00ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו12:15ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו13:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו15:25ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו16:05ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ו06:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו08:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו09:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו12:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו14:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו15:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו15:30קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ו16:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

תבש יאצומ
ששעת יציאהתיאורכיווןשילוט

ש20:45כרמל-באר שבע2501

ש22:45כרמל-באר שבע2501

ש21:00באר שבע-כרמל2502

ש22:00באר שבע-כרמל2502

ש23:30באר שבע-כרמל2502

ש20:45שני/לבנה-באר שבע2521

ש22:00באר שבע-שני/לבנה2522

ש21:00טנא עומרים-באר שבע2531

ש23:00טנא עומרים-באר שבע2531

ש00:00באר שבע-טנא עומרים2532

ש22:00באר שבע-טנא עומרים2532

ש21:00קרית ארבע-באר שבע2541

ש23:15קרית ארבע-באר שבע2541



ש20:15באר שבע-קרית ארבע2542

ש21:05באר שבע-קרית ארבע2542

ש23:15באר שבע-קרית ארבע2542

ש20:45קרית ארבע-קרית גת ד.נגוהות2561

ש21:00קרית גת-קרית ארבע ד.נגוהות2562

ש21:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

ש22:30קרית ארבע-קרית גת ד.תרקומיא2571

ש22:30קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ש23:00קרית גת-קרית ארבע ד.תרקומיא2572

ש01:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ש02:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ש03:00(ירושלים-ככר גרוס ד.ק.ארבע(לילה2601

ש02:30(ככר גרוס-ירושלים ד.ק.ארבע(לילה2602

ש01:00(ירושלים-פני חבר (לילה2621

ש20:40קרית ארבע-ירושלים3802

ש21:30קרית ארבע-ירושלים3802

ש23:00קרית ארבע-ירושלים3802

ש00:00ירושלים-ככר גרוס3811

ש20:30ירושלים-ככר גרוס3811

ש21:10ירושלים-ככר גרוס3811

ש21:50ירושלים-ככר גרוס3811

ש22:10ירושלים-ככר גרוס3811

ש22:50ירושלים-ככר גרוס3811

ש23:10ירושלים-ככר גרוס3811

ש23:40ירושלים-ככר גרוס3811

ש20:10ככר גרוס-ירושלים3812

ש20:20ככר גרוס-ירושלים3812

ש21:30ככר גרוס-ירושלים3812

ש22:10ככר גרוס-ירושלים3812

ש00:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ש20:45ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ש21:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ש22:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ש23:30ירושלים-קרית ארבע ד.כרמי צור3821

ש20:55קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ש21:10קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ש22:00קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ש22:30קרית ארבע-ירושלים ד.כרמי צור3822

ש21:00קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ש22:30קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501



ש23:15קרית ארבע-אזור תעשיה מייתרים501

ש21:00אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502

ש22:30אזור תעשיה מייתרים-קרית ארבע502


