
פרטים מלאים באתר מטרופולין או במוקדי המידע.

קו 380 בין באר-שבע לתל-אביב: פעילות הקו תופסק בימים שני, שלישי ורביעי. בשאר הימים יופעל הקו 
 במתכונת מצומצמת. לנוחיותכם, מומלץ להשתמש בקווי השירות של רכבת ישראל. לנוסעים המגיעים 

 ממרכז ת"א - ניתן לנסוע באמצעות קו 370, גם ממחלף קיבוץ גלויות ומצומת חיל השריון/הולץ. 
לנוסעים המגיעים מרמת גן/בני ברק/רח' ז'בוטינסקי/שכונות צפון מזרח ת"א - ניתן לנסוע באמצעות קו 669 

שתדירות נסיעותיו תוגברה.
קווים 53, 73 בין שגב שלום וערערה לבאר-שבע: קווים אלה יבוטלו לחלוטין, אולם הנסיעות שלהם יבוצעו 

באמצעות קווים 50 )ערערה-ב"ש( ו-70 )שגב שלום-ב"ש(.

שימו לב! בקווים 70,67,50 יחול שינוי במיקום תחנת המוצא/יעד.
התחנה הממוקמת ברכבת ב"ש צפון תבוטל! במקומה תתווסף תחנה בשדרות דוד בן גוריון/יהושע הצורף.

שינויים בלוחות הזמנים תוספת נסיעות קווים חדשים!

קו 153
בין תחנה מרכזית באר שבע 

 למרחב עם, 
דרך רמת חובב וירוחם
הקו יופעל בימים א'-ה'

קו 163
מתחנת רכבת )צפון( בב"ש 

למחנה משאבים.
* קו ישיר לנוחיות החיילים.

הקו יופעל ביום א׳ בלבד

קו 587
בין ירוחם למכללת ספיר

* בשורה מיוחדת לסטודנטים!
הקו יחל לפעול ב-27.10. 

כל הפרטים בקרוב!

מטרופולין ומשרד התחבורה מציגים מפת תחבורה ציבורית חדשה,
שנועדה לשפר ולייעל את השירות לנוסעים באזור הנגב

מוצא/יעד קו

בין תל שבע לבאר שבע 10

בין כסייפה לבאר שבע וערד 20

בין דריג'את לבאר שבע 21

24 בין כסייפה לבאר שבע וערד

בין לקייה לבאר שבע 30

בין נאות חובב לב"ש 36

בין ערערה לב"ש 50

60 בין מצפה רמון לב"ש

בין חורה לבאר שבע 62

64 בין מצפה רמון לב"ש

65 בין מצפה רמון לב"ש

בין קסר א' סיר לבאר שבע 67

בין שגב שלום לב"ש 70

בין ת"א לב"ש 369

383 בין שדרות לב"ש

בין דימונה לירושלים 458

בין רעננה לב"ש 669

מוצא/יעד קו

בין תל שבע לבאר שבע 15

בין מצפה רמון לב"ש 160

בין מחנה רמון לב"ש 161

בין אשדוד לב"ש 348

בין ת"א לב"ש 353

בין מודיעין עילית לדימונה 357

בין בני ברק לדימונה 358

בין נתיבות לב"ש 359

בין רחובות לאופקים 373

בין ראשל"צ לב"ש 377

בין ת"א לאופקים 378

בין שדרות לב"ש 383

בין ערד לב"ש 386

בין ערד לב"ש 388

בין בית שמש לדימונה 459

בין ת"א לב"ש, דרך נתב"ג 469
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