
כיוון: צפת ← אשדוד

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 985
לוח זמנים של קו צפת ← אשדוד

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

21:30שבת

מידע על קו 985
כיוון: צפת ← אשדוד

תחנות: 52
משך הנסיעה: 211 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 985 צפת ← אשדוד יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) צפת ← אשדוד: 21:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 985 וכדי לדעת מתי יגיע קו 985

מפה ולוחות זמנים של קו 985

צפייה באתרצפת ← אשדוד 985

ת. מרכזית צפת/רציפים

צומת צפת/הגליל

קניון/הגליל

השבעה/זלמן שז''ר

השבעה/ההסתדרות

כ''ב ילדי מעלות

הרב לוי ביסטריצקי/זלמן שז''ר

בי''ס מקיף דתי

שוק עירוני

אליהו פרומצ'נקו/החלוץ

מעונות הסטודנטים/הנשיא

קופת חולים/הנשיא

כיכר הדלי

חיים וייצמן/מרדכי אנילביץ'

מרכז רסקו/חיים וייצמן

שפרינצק/קרן היסוד

ההגנה/יוני

צה''ל 14

צה''ל 9

צה''ל 6

צה''ל 3

צה''ל/לח''י

https://moovitapp.com/israel-1/lines/985/101962/178665/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-101962&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A6%D7%A4%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93
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לוחות זמנים ומפה של קו 985 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של

צומת עין זיתים

מירון שער כחול

מסעף כפר שמאי

מסעף אמירים

מסעף פרוד

צומת שבע

מסעף קיבוץ קדרים לדרום

מחלף גולני/לכיוון דרום

צומת כפר תבור

דרך גולני/קפלן

יצחק רבין/דוד אלעזר

מד''א/ההסתדרות

מכבי אש/חטיבה תשע

צומת עוקף עפולה

תחנת התרעננות/צומת מגידו

אלטלנה

הכלנית/מבוא האתרוג

הצבעוני/הגויבה

הצבעוני/הרותם

הרותם/החרצית

רשב''י/שדרות הרב לוין

רשב''י/רבי טרפון

רבי יהודה הנשיא/שמאי

רבי שמעון בן שטח/רבי יוחנן בן זכאי

שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים

חנה סנש/מבצע חורב

חטיבת הנגב / חנה סנש

חטיבת הנגב/שועלי שמשון

חטיבת הנגב / חטיבת יפתח

שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
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ן ק pp

אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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