
כיוון: באר שבע ← מ.א. אשכול

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 35
לוח זמנים של קו באר שבע ← מ.א. אשכול

05:55 - 21:25ראשון

05:55 - 21:25שני

05:55 - 21:25שלישי

05:55 - 21:25רביעי

05:55 - 21:25חמישי

06:00 - 14:25שישי

20:30 - 21:30שבת

מידע על קו 35
כיוון: באר שבע ← מ.א. אשכול

תחנות: 36
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 35 (באר שבע ← מ.א. אשכול) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) באר שבע ← מ.א. אשכול: 05:55 - 21:25(2) מ.א. אשכול ← באר שבע: 05:55 - 19:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 35 וכדי לדעת מתי יגיע קו 35

מפה ולוחות זמנים של קו 35

צפייה באתרבאר שבע ← מ.א. אשכול 35

ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני

שדרות דוד טוביהו/סוקולוב

משטרה/שדרות דוד טוביהו

שדרות דוד טוביהו/סיני

גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

שדרות דוד טוביהו/דרך מצדה

שדרות דוד טוביהו/שאול המלך

קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו

שדרות דוד טוביהו/מוטה גור

צומת עולים

צומת מחנה שדה תימן

צומת הנשיא

צומת תפרח מזרח

צומת תפרח מערב

גילת/סלעית

צומת גילת/תחנת דלק

גילת/כניסה ראשית

בטחה/גילת

בטחה/כניסה ראשית

ת. רכבת אופקים/רציפים

דרך הרכבת/תוצרת הארץ

אפיקים בנגב/הכשרת היישוב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/35/669528/2789312/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-858420-669528&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C
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%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E_%D7%90_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C-Israel-1-858420-669528-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E.%D7%90.%20%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C


כיוון: מ.א. אשכול ← באר שבע

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 35
לוח זמנים של קו מ.א. אשכול ← באר שבע

05:55 - 19:50ראשון

05:55 - 19:50שני

05:55 - 19:50שלישי

05:55 - 19:50רביעי

05:55 - 19:50חמישי

05:55 - 14:55שישי

18:30 - 20:30שבת

מידע על קו 35
כיוון: מ.א. אשכול ← באר שבע

תחנות: 36
משך הנסיעה: 45 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הרצל/קיבוץ גלויות

צומת אופקים/241

צומת פדויים

צומת רנן

קרית חינוך מרחבים

צומת מסלול

צומת פטיש

מחנה אורים/241

מסעף אורים

אורים מרכז

צומת אורים

שמורת הבשור

צומת מעון

מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים

מסוף מועצה אזורית אשכול/רציפים

צומת מועצה אזורית אשכול

צומת מעון

שמורת הבשור

צומת אורים

מסעף אורים

אורים מרכז

צומת אורים

מחנה אורים

צומת פטיש

צומת מסלול

קרית חינוך מרחבים

צומת רנן

הרצל/קיבוץ גלויות

מרכז מסחרי/אפיקים בנגב
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לוחות זמנים ומפה של קו 35 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.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

דרך הרכבת/חנית קיקוס

ת. רכבת אופקים/רציפים

בטחה/כניסה ראשית

גילת/בטחה

גילת/כניסה ראשית

צומת גילת לדרום

גילת/סלעית

צומת תפרח מערב

צומת תפרח

צומת הנשיא/כביש310

בי''ס אשל הנשיא

צומת מחנה שדה תימן

קאנטרי קלאב/שדרות דוד טוביהו

שדרות דוד טוביהו/הגאונים

שדרות דוד טוביהו/שומרון

גרנד קניון/שדרות דוד טוביהו

שדרות דוד טוביהו/בית אל

שדרות דוד טוביהו/רחבת טבריה

מגדלי רמב''ם/טוביהו

שדרות דוד טוביהו/אסף שמחוני

ת.מרכזית באר שבע/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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