מפה ולוחות זמנים של קו 10

10

המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג

צפייה באתר

לקו  10המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג יש מסלול אחד .שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
) (1המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג23:00 - 22:00 :
אפליקציית  Moovitעוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו  10וכדי לדעת מתי יגיע קו 10

כיוון :המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג
 48תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו
המלאכה/התעשייה
הסתת/ביג
ששת הימים/מרכז משל

לוחות זמנים של קו 10
לוח זמנים של קו המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג
ראשון
שני

00:00
לא פעיל

שלישי

23:00 - 22:00

רביעי

23:00 - 22:00

חמישי

23:00 - 22:00

ששת הימים/הספורטאים

שישי

00:00

הספורטאים/בית ספר בגין

שבת

23:00 - 22:00

יהל/הרדוף
Yahal

יהל/הסיגלית
הסיגלית/משעול הדס
HaSigalit

החותרים/ארגמן
HaHotrim

דקר/חלילן
דקר/בתרן
Dafduf

דקר/גני קנדה
Dakar

זהרון/משעול גיטרן
Gitaran

זהרון/מרכז עינת
זהרון/דקר
ששת הימים/דרך יותם
Sderot Sheshet HaYamim

מידע על קו 10
כיוון :המלאכה/התעשייה←הסתת/ביג
תחנות48 :
משך הנסיעה 62 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :המלאכה/התעשייה ,הסתת/ביג,
ששת הימים/מרכז משל ,ששת הימים/הספורטאים,
הספורטאים/בית ספר בגין ,יהל/הרדוף ,יהל/הסיגלית,
הסיגלית/משעול הדס ,החותרים/ארגמן ,דקר/חלילן,
דקר/בתרן ,דקר/גני קנדה ,זהרון/משעול גיטרן ,זהרון/מרכז
עינת ,זהרון/דקר ,ששת הימים/דרך יותם ,ששת הימים/מתנס
שחמון ,ששת הימים/דרך הגיא ,החשמונאים/העמונים,
החשמונאים/הלויים ,החשמונאים/המדיינים,
החשמונאים/כנענים ,הנבטים/בני ישראל ,הנבטים/המכבים,
ששת הימים/עין נטפים ,ששת הימים/עין יהב ,עין יהב/עין
עקב ,עין יהב/דרך הרים ,דרך הרים/עין נטפים ,עין
נטפים/בני ישראל ,עין נטפים/ששת הימים ,עין נטפים/נחל
חימר ,האגס/לימון ,דובדבן/שקד ,חטיבת הנגב/ברקן ,דרך
הערבה/הפלמ''ח ,קניון מול הים ,קאמן/מלון מג'יק פאלאס,
קאמן/אנטיב ,הים/אנטיב ,מלון הרודס ,קאמפן/קניון אייס מול,
קאמפן/מלון אגמים ,קאמפן/דרך המלונות ,דרבן/דרך הערבה,
דרך הערבה/שדרות התמרים ,המלאכה/התעשייה,
הסתת/ביג

ששת הימים/מתנס שחמון
ששת הימים/דרך הגיא
החשמונאים/העמונים
Mishol HaAmonim

החשמונאים/הלויים
Mishol HaLeviim

החשמונאים/המדיינים
Mishol HaMidyanim

החשמונאים/כנענים
הנבטים/בני ישראל
הנבטים/המכבים
HaNabatim

ששת הימים/עין נטפים
ששת הימים/עין יהב
עין יהב/עין עקב
Ein Yahav

עין יהב/דרך הרים
Ein Yahav

דרך הרים/עין נטפים
Harim

עין נטפים/בני ישראל
עין נטפים/ששת הימים
עין נטפים/נחל חימר
Ein Netafim

האגס/לימון
Mishol Limon

דובדבן/שקד
Duvdevan

חטיבת הנגב/ברקן
Mishol Shoshan

דרך הערבה/הפלמ''ח
קניון מול הים
קאמן/מלון מג'יק פאלאס
קאמן/אנטיב
 10קאמן

הים/אנטיב
מלון הרודס

קאמפן/קניון אייס מול
קאמפן/מלון אגמים
Kampen

קאמפן/דרך המלונות
דרבן/דרך הערבה
Durban

דרך הערבה/שדרות התמרים
המלאכה/התעשייה
הסתת/ביג

לוחות זמנים ומפה של קו  10זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .moovitapp.comהיעזר באפליקציית  Moovitכדי 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.
אודות Moovit

פתרונות MaaS

כל הזכויות שמורות © Moovit 2021 -

מדינות נתמכות

קהילת העורכים

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

