
קו 160
מכיוון מצפה רמון מכיוון באר שבע

שעה יום שעה יום

06:35 א'-ה' 12:15 ה

08:20 א 12:45 ה

09:15 א'-ה' 13:00 ה

09:45 א 14:00 ה

10:15 א 17:00 א,ב,ג,ד

10:45 א 18:00 א'-ה'

11:12 א

11:48 א

12:15 א

13:00 א

13:30 א

14:20 א

15:10 א

16:15 א

קו 162
מכיוון הר חריף מכיוון באר שבע

שעה יום שעה יום

10:05 ב,ג,ד 17:30 ב,ג,ד

11:24 א

קו 65
מכיוון מצפה רמון מכיוון באר שבע

שעה יום שעה יום

07:00 א'-ה' 05:45 ה

08:00 א *06:50 א'-ה'

08:05 ב,ג,ד,ה
07:45 

 )*שינוי מסלול
בימים א'-ה' בלבד(

א'-ו'

09:30 ב,ג,ד,ה 08:45 א,ב,ג,ד

11:20 ב,ג,ד,ה 09:45 א'-ה'

12:00 א 10:40 א'-ה'

12:15 ב,ג,ד,ה 12:00 א'-ה'

13:10 ב,ג,ד,ה 13:00 א'-ה'

13:15 א 14:00 א,ה

14:00 א'-ה' 14:10 ב,ג,ד

15:00 א'-ה' 16:15 א'-ה'

*15:50 א'-ה' 16:50 א,ה

17:00 א'-ה' 18:20 א'-ה׳

*17:50 א'-ה' 19:00 א'-ה'

19:00 א'-ה' 19:15 ב,ג,ד,ה

*19:50 א'-ה' 20:00 א'-ה'

21:15 א'-ה' 21:00 א'-ה'

* שימו לב, יש שינוי במסלול הנסיעה.

קו 60
ממצפה רמון לב"ש מב"ש למצפה רמון

שעה יום שעה יום

06:30 
)*שינוי מסלול בימים 

א'-ה' בלבד(

א-ו 6:35 ו

08:25 א-ו 8:00 ו

08:45 ה 08:40 ב,ג,ד

10:00 א-ה 08:45 ה

11:30 א-ה 10:30 ב,ג,ד,ה

*12:00 ה 11:45 ב,ג,ד,ה

12:30 א-ה 12:00 ו

12:45 ו 13:35 ב,ג,ד,ה

*13:00 ה *15:30 א-ה

13:30 א,ה 17:30 א-ה

13:40 ב,ג,ד 20:40 א-ה

14:00 ה 21:40 מוצ"ש

15:30 ה 22:30 מוצ"ש

16:30 א-ה 23:00 מוצ"ש

17:00 ה 23:45 א-ה+מוצ"ש

18:45 א-ה

20:30 ב,ג,ד

קו 64
ממצפה רמון לב"ש מב"ש למצפה רמון

שעה יום שעה יום

05:00 א-ו 06:10 א-ה

07:00 א-ו 07:30 א-ה

07:30 א 08:40 א

09:00 א-ה 09:00 א,ו

9:20 ו 09:10 ה

10:30 ו 09:30 א

11:00 א-ה 10:00 א-ו

11:30 ו 10:30 א

12:15 ה 11:00 א,ו

12:45 ה 11:36 א

14:00 ו 12:30 א

14:45 א-ו 12:35 ב,ג,ד,ה

15:35 א,ב,ג,ד 12:45 א

17:00 מוצ"ש 13:00 ו

17:30 מוצ"ש 13:45 א

17:40 א-ה 14:00 ו

18:00 מוצ"ש 14:30 ב,ג,ד,ה

18:30 מוצ"ש 14:35 א

19:30 מוצ"ש 15:00 ו

19:45 א-ה 16:00 ו

20:15 מוצ"ש 16:30 א-ה

20:30 א,ה 16:45 ו

21:00 מוצ"ש 18:30 א-ה

21:40 א-ה 19:00 מוצ"ש

19:30 א-ה

19:50 מוצ"ש

20:40 מוצ"ש

21:45 א-ה

22:45 א-ה

נוסעים יקרים,
 החל מיום ראשון ה -  12.1.20 , יחולו שינויים
נרחבים בלוחות הזמנים של קווי השירות 

 הנוסעים בין מצפה רמון לבאר שבע בכל ימות השבוע.
מספרי הקווים בהם יחולו השינויים הם: 

162,160,65,64,60

 לנוחיותכם, להלן לוחות הזמנים
המעודכנים לקווים אלו:

עדכון לנוסעים בתחבורה הציבורית
בין מצפה רמון לבאר שבע

נעים איתך

*8787 למוקד משרד5900*
התחבורה 

למידע ופניות 
metropoline.comהציבור

* יתכנו שינויים בלוחות הזמנים, יש להתעדכן במוקדי המידע.


