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Floor 7

צומת בני דרום
מסוף קסטינה

צומת יצחק מצליח
צומת אוהלי קידר
צומת נאות חובב
צומת הנגב
צומת משאבי שדה
צומת משאבים
מועצה אזורית רמת הנגב
מחנה משאבים
צומת קיבוץ טללים
צומת חלוקים
צומת קיבוץ שדה בוקר
צריף בן גוריון
צומת מדרשת בן גוריון
עבדת/עתיקות

מידע על קו 395
כיוון :תל אביב-יפו←אילת
תחנות55 :
משך הנסיעה 374 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים ,צומת
בני דרום ,מסוף קסטינה ,פונדק בית קמה ,ת .מרכזית
ב''ש/רציפים ,צומת יצחק מצליח ,צומת אוהלי קידר ,צומת
נאות חובב ,צומת הנגב ,צומת משאבי שדה ,צומת משאבים,
מועצה אזורית רמת הנגב ,מחנה משאבים ,צומת קיבוץ
טללים ,צומת חלוקים ,צומת קיבוץ שדה בוקר ,צריף בן גוריון,
צומת מדרשת בן גוריון ,עבדת/עתיקות ,צומת נפחא ,כלא
נפחא ,צומת הרוחות ,מחנה  ,892תחנת דלק דור אזה''ת
מצפה רמון ,אזור התעשייה/מצפה רמון ,שדרות קק''ל/נחל
חווה ,רפאל/שדמה ,רפאל דרום ,רפאל מזרח ,מתקן פארן,
צומת ציחור ,צומת שיטים ,מחנה שזפון ,צומת מחנה
שזפון/כביש  ,40צומת שיזפון ,בסיס עובדה/ש''ג ,צומת מחנה
עובדה/שחרות ,צומת מחנה חיון/צוקי עובדה ,מחנה חיון,
מחנה צוקי עובדה ,צומת מחנה חיון/צוקי עובדה ,צומת שדה
התעופה עובדה ,מחנה סיירים ,צומת מחנה סיירים/כביש ,12
מחנה ד.צ  ,03420צומת שיקמה ,מחנה שגוב/הר ברך ,צומת
מחנה שגור/הר ברך ,צומת הר עוזיהו ,מעבר-נטפים ,מסוף
מחנה מצודה ,מחנה מכלול יותם ,דרך הרים/דרך הגיא ,בית
חולים יוספטל ,תחנה מרכזית אילת

צומת נפחא
כלא נפחא
צומת הרוחות
מחנה 892
תחנת דלק דור אזה''ת מצפה רמון
אזור התעשייה/מצפה רמון
שדרות קק''ל/נחל חווה
שדרות קק"ל

רפאל/שדמה
רפאל דרום
רפאל מזרח
מתקן פארן
צומת ציחור
צומת שיטים
מחנה שזפון
צומת מחנה שזפון/כביש 40
צומת שיזפון
בסיס עובדה/ש''ג
צומת מחנה עובדה/שחרות
צומת מחנה חיון/צוקי עובדה
מחנה חיון
מחנה צוקי עובדה
צומת מחנה חיון/צוקי עובדה
צומת שדה התעופה עובדה
מחנה סיירים
צומת מחנה סיירים/כביש 12
מחנה ד.צ 03420
צומת שיקמה
מחנה שגוב/הר ברך

צומת מחנה שגור/הר ברך
צומת הר עוזיהו
מעבר-נטפים
מסוף מחנה מצודה
מחנה מכלול יותם
דרך הרים/דרך הגיא
בית חולים יוספטל
Yotam

תחנה מרכזית אילת
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