
כיוון: אשדוד ← באר יעקב

59 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 313
לוח זמנים של קו אשדוד ← באר יעקב

05:40 - 17:30ראשון

05:40 - 17:30שני

05:40 - 17:30שלישי

05:40 - 17:30רביעי

05:40 - 17:30חמישי

05:40 - 13:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 313
כיוון: אשדוד ← באר יעקב

תחנות: 59
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית אשדוד/רציפים, קרן
היסוד/הרב שאולי, חיים משה שפירא/החובלים, רוגוזין/אריה
בן אליעזר, יצחק הנשיא/הרצל, יצחק הנשיא/שדרות הרצל,
יצחק הנשיא/בית אבות, שדרות בני ברית/יצחק הנשיא, בני

ברית/הפלמח, שד.בני ברית/הנחושת, בני ברית / הבושם,
צומת נמל אשדוד, צומת ניר גלים, צומת נווה הרצוג, ת.

מרכזית יבנה, ת. מרכזית יבנה/רציפים, שד. ירושלים/שד.
הסנהדרין, שדרות ירושלים/רוזמרין, שדרות ירושלים/השרון,

שדרות ירושלים/הנגב, שד. דואני/שד. ירושלים, שדרות
דואני/הערבה, שד. דואני/סחלב, שד. דואני/הדרור,

עירייה/שד. דואני, העצמאות/דואני, שדרות
העצמאות/הנשיאים, העצמאות/הנשיאים,

העצמאות/החרמון, כביש 42/כפר הנגיד, צומת כפר
הנגיד/כביש 42, תחנת שידור/כביש 42, צומת רחובות/מערב

לצפון, מסעף עיינות, בית עובד, דרך יצחק רבין/האלופים, דרך
יצחק רבין/תרמ''ג, וייצמן/נורדאו, וייצמן/הבנים, ויצמן/מרגולין,
ויצמן/פיקוד העורף, ת. רכבת ראשונים, הרצל/אבי האסירים,

הרצל/אהרון קרון, הרצל/הכרמל, הרצל/תרמ''ב, הרצל/בן
זאב, צבי פרנק/ברנדייס, צבי פרנק/יוחנן הסנדלר,

גבעתי/רש''י, גבעתי/האחים סולימאן, ירושלים/החוחית, חנה
ומיכאל לוין/ירושלים, חנה ומיכאל לוין/אולגה ויהושע, כביש
44/דרך חיים הרצוג, שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר,

תעשיון צריפין, שוק סיטונאי, צומת ניר צבי

לקו 313 (אשדוד ← באר יעקב) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אשדוד ← באר יעקב: 05:40 - 17:30 (2) באר יעקב ← אשדוד: 06:45 - 19:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 313 וכדי לדעת מתי יגיע קו 313

צפייה באתראשדוד ← באר יעקב 313

ת. מרכזית אשדוד/רציפים

קרן היסוד/הרב שאולי
43 קרן היסוד

חיים משה שפירא/החובלים
23 שפירא

רוגוזין/אריה בן אליעזר
23 רוגזין

יצחק הנשיא/הרצל
Yitzchak HaNasi

יצחק הנשיא/שדרות הרצל

יצחק הנשיא/בית אבות
Yitzchak HaNasi

שדרות בני ברית/יצחק הנשיא

בני ברית/הפלמח
Sderot Bnei Brit

שד.בני ברית/הנחושת

בני ברית / הבושם

צומת נמל אשדוד

צומת ניר גלים

צומת נווה הרצוג

ת. מרכזית יבנה

ת. מרכזית יבנה/רציפים

שד. ירושלים/שד. הסנהדרין

מפה ולוחות זמנים של קו 313
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Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים/רוזמרין
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים/השרון

שדרות ירושלים/הנגב
Yerushalayim Avenue

שד. דואני/שד. ירושלים

שדרות דואני/הערבה
12 שדרות דואני

שד. דואני/סחלב
20 שדרות דואני

שד. דואני/הדרור
Sderot Duani

עירייה/שד. דואני
42 שדרות דואני

העצמאות/דואני

שדרות העצמאות/הנשיאים
HaShoftim

העצמאות/הנשיאים

העצמאות/החרמון

כביש 42/כפר הנגיד

צומת כפר הנגיד/כביש 42

תחנת שידור/כביש 42

צומת רחובות/מערב לצפון

מסעף עיינות

בית עובד

דרך יצחק רבין/האלופים

דרך יצחק רבין/תרמ''ג

וייצמן/נורדאו

וייצמן/הבנים

ויצמן/מרגולין

ויצמן/פיקוד העורף

ת. רכבת ראשונים

הרצל/אבי האסירים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/313/113556/223509/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91


הרצל/אהרון קרון
97 הרצל

הרצל/הכרמל
92 הרצל

הרצל/תרמ''ב
63 הרצל

הרצל/בן זאב
Herzl

צבי פרנק/ברנדייס
Pinsker

צבי פרנק/יוחנן הסנדלר
הנרי פרנק צבי

גבעתי/רש''י
Givati

גבעתי/האחים סולימאן
22 גבעתי

ירושלים/החוחית
Yerushalaim

חנה ומיכאל לוין/ירושלים

חנה ומיכאל לוין/אולגה ויהושע

כביש 44/דרך חיים הרצוג

שער יפו/המרכז רפואי יצחק שמיר

תעשיון צריפין

שוק סיטונאי

צומת ניר צבי



כיוון: באר יעקב ← אשדוד

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 313
לוח זמנים של קו באר יעקב ← אשדוד

06:45 - 19:50ראשון

06:45 - 19:50שני

06:45 - 19:50שלישי

06:45 - 19:50רביעי

06:45 - 19:50חמישי

07:20 - 14:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 313
כיוון: באר יעקב ← אשדוד

תחנות: 63
משך הנסיעה: 140 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: שער ירושלים/4313, צומת ניר
צבי, שוק סיטונאי, תעשיון צריפין, המרכז רפואי יצחק

שמיר/צריפין, חנה ומיכאל לוין/חיים שרף, חנה ומיכאל
לוין/ירושלים, ירושלים/האחד עשר, גבעתי/קרייתי,

גבעתי/שלמה אלירז, צבי פרנק/יעקובזון, צבי פרנק/הרב
צדוק, הרצל/קרן היסוד, הרצל/אוסישקין, הרצל/עין הקורא,
הרצל/אסא, הרצל/ינובסקי, הרצל/שדרות תש''ח, ת. רכבת

ראשונים, מחנה פיקוד העורף, ויצמן/המאה ואחד,
ויצמן/קניותר, ויצמן/תחנה מרכזית, דרך רבין/המזמרה, דרך
יצחק רבין/עמק השושנים, דרך יצחק רבין/האלופים, צומת

בית עובד, עיינות/כביש 42, צומת רחובות/מערב לדרום, כביש
42/תחנת שידור בזק, כפר הנגיד/כביש 42, כביש 42/כפר

הנגיד, שדרות העצמאות/הסהנדרין, שדרות העצמאות/אהרון
חג'ג', העצמאות/אבו חצירא, העצמאות/דואני, עירייה/שד.

דואני, שדרות דואני/שבזי, שד. דואני/קדושי קהיר, שדרות
דואני/האלון, שדרות דואני/הערבה, שדרות דואני/שדרות

ירושלים, שדרות ירושלים/אגוז, שדרות ירושלים/רותם, שדרות
ירושלים/הקישון, שד. הסנהדרין/שד. ירושלים, ת. מרכזית

יבנה, ת. מרכזית יבנה/רציפים, צומת נווה הרצוג, צומת ניר
גלים, צומת נמל אשדוד, בני ברית/הבושם, שדרות בני

ברית/האורגים, בני ברית/מורדי הגיטאות, יצחק
הנשיא/שדרות בני ברית, יצחק הנשיא/שדרות הרצל, יצחק

הנשיא/רוגוזין, רוגוזין/האלמוגים, רוגוזין/חיים משה שפירא, קרן
היסוד/חיים משה שפירא, קרן היסוד/שדרות ירושלים,

ירושלים, ת. מרכזית אשדוד

שער ירושלים/4313

צומת ניר צבי

שוק סיטונאי

תעשיון צריפין

המרכז רפואי יצחק שמיר/צריפין

חנה ומיכאל לוין/חיים שרף

חנה ומיכאל לוין/ירושלים

ירושלים/האחד עשר
Yerushalaim

גבעתי/קרייתי
Givati

גבעתי/שלמה אלירז

צבי פרנק/יעקובזון
הנרי פרנק צבי

צבי פרנק/הרב צדוק

הרצל/קרן היסוד
קליביצקי

הרצל/אוסישקין
30 הרצל

הרצל/עין הקורא
52 הרצל

הרצל/אסא
88 הרצל

הרצל/ינובסקי
3 זאב ז'בוטינסקי

הרצל/שדרות תש''ח

ת. רכבת ראשונים

מחנה פיקוד העורף

ויצמן/המאה ואחד

ויצמן/קניותר

ויצמן/תחנה מרכזית

https://moovitapp.com/israel-1/lines/313/113556/210347/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91


דרך רבין/המזמרה

דרך יצחק רבין/עמק השושנים

דרך יצחק רבין/האלופים

צומת בית עובד

עיינות/כביש 42

צומת רחובות/מערב לדרום

כביש 42/תחנת שידור בזק

כפר הנגיד/כביש 42

כביש 42/כפר הנגיד

שדרות העצמאות/הסהנדרין
HaAzmaut Avenue

שדרות העצמאות/אהרון חג'ג'

העצמאות/אבו חצירא
15 שדרות העצמאות

העצמאות/דואני

עירייה/שד. דואני
42 שדרות דואני

שדרות דואני/שבזי

שד. דואני/קדושי קהיר
Sderot Duani

שדרות דואני/האלון
18 שדרות דואני

שדרות דואני/הערבה
HaPekan Path

שדרות דואני/שדרות ירושלים

שדרות ירושלים/אגוז

שדרות ירושלים/רותם
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים/הקישון

שד. הסנהדרין/שד. ירושלים

ת. מרכזית יבנה

ת. מרכזית יבנה/רציפים

צומת נווה הרצוג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/313/113556/210347/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91


צומת ניר גלים

צומת נמל אשדוד

בני ברית/הבושם

שדרות בני ברית/האורגים

בני ברית/מורדי הגיטאות

יצחק הנשיא/שדרות בני ברית
Yitzchak HaNasi

יצחק הנשיא/שדרות הרצל

יצחק הנשיא/רוגוזין
13 אריה בן אליעזר

רוגוזין/האלמוגים
27 רוגזין

רוגוזין/חיים משה שפירא
37 רוגזין

קרן היסוד/חיים משה שפירא
6 קרן היסוד

קרן היסוד/שדרות ירושלים
44 קרן היסוד

ירושלים

ת. מרכזית אשדוד
Menahem Begin Avenue



לוחות זמנים ומפה של קו 313 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
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