
כיוון: המייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 34א
לוח זמנים של קו המייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט

06:16 - 07:15ראשון

06:16 - 07:15שני

06:16 - 07:15שלישי

06:16 - 07:15רביעי

06:16 - 07:15חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 34א
כיוון: המייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט

תחנות: 41
משך הנסיעה: 54 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: המייסדים/הנביאים,
הנביאים/המייסדים, תחנת משטרת אשדוד/הנביאים,

קק''ל/שמואל הנביא, קק''ל/אליהו הנביא, קק''ל/המייסדים,
הכלנית/מבוא הדמומית, הכלנית/הנורית, הרב יוסף משאש/נס

ציונה, שד.ראשון לציון/יסוד המעלה, שד.ראשון לציון/שפייה,
רחובות/אדוננו ברוך, רש''י/אור חיים, שד.רש''י/רבנו תם, הרב

יוסף משאש/הרב קלישר, שדרות ירושלים/הרב לוין, שדרות
ירושלים/מילמן, מילמן/דב גור, שלמה בן יוסף/דב גור, שלמה בן

יוסף/יהודה המכבי, שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים,
חנה סנש/מבצע חורב, שד. הפלמ''ח/חנה סנש,

שד.הפלמ''ח/חטיבת גבעתי, שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי,
בני ברית/הפלמח, הנחושת/העבודה, העבודה / הנגר,

העבודה / היוצר, שלזינגר/העבודה, צומת נמל אשדוד, מרכז
מסחרי מול העיר/המדע, המדע/החניכים, הבטיחות/הפלדה,

הבטיחות/הקידמה, היוזמה/הבטיחות, היוזמה/הנפט,
היוזמה/המחקר, המחקר/הקידמה, המחקר/המדע,

המדע/הנפט

לקו 34א המייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) המייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט: 06:16 - 07:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 34א וכדי לדעת מתי יגיע קו 34א

צפייה באתרהמייסדים/הנביאים ← המדע/הנפט 34א

המייסדים/הנביאים

הנביאים/המייסדים

תחנת משטרת אשדוד/הנביאים

קק''ל/שמואל הנביא

קק''ל/אליהו הנביא

קק''ל/המייסדים
Keren Kayemet LeIsrael

הכלנית/מבוא הדמומית

הכלנית/הנורית
3ב הכלנית

הרב יוסף משאש/נס ציונה
HaRav Yosef Mashash

שד.ראשון לציון/יסוד המעלה

שד.ראשון לציון/שפייה
Shfeya

רחובות/אדוננו ברוך
Rehovot

רש''י/אור חיים

שד.רש''י/רבנו תם
Rashi

הרב יוסף משאש/הרב קלישר

שדרות ירושלים/הרב לוין

שדרות ירושלים/מילמן

מפה ולוחות זמנים של קו 34א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/34%D7%90/516865/5754461/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2~2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98-Israel-1-17-516865-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98


מילמן/דב גור
Bet Tsadik Milman

שלמה בן יוסף/דב גור

שלמה בן יוסף/יהודה המכבי

שדרות האדמו''ר מפיטסבורג/חפץ חיים
47 האדמו"ר מפיטסבורג

חנה סנש/מבצע חורב
Hannah Szenes

שד. הפלמ''ח/חנה סנש
Sderot HaPalmach

שד.הפלמ''ח/חטיבת גבעתי
12 שדרות הפלמ"ח

שדרות הפלמח/חטיבת כרמלי
Sderot HaPalmach

בני ברית/הפלמח
Sderot Bnei Brit

הנחושת/העבודה
HaNehoshet

העבודה / הנגר

העבודה / היוצר

שלזינגר/העבודה
HaMelacha

צומת נמל אשדוד

מרכז מסחרי מול העיר/המדע

המדע/החניכים
HaHanihim

הבטיחות/הפלדה

הבטיחות/הקידמה

היוזמה/הבטיחות

היוזמה/הנפט

היוזמה/המחקר

המחקר/הקידמה

המחקר/המדע

המדע/הנפט
HaMada

https://moovitapp.com/israel-1/lines/34%D7%90/516865/5754461/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2~2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98


לוחות זמנים ומפה של קו 34א זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי 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.

© Moovit 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/34%D7%90/516865/5754461/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D~2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2~2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98
http://prod-seo-resources-gen.moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%2F%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%2F%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98&lang=he

