
כיוון: אריאל ← רחובות

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 294
לוח זמנים של קו אריאל ← רחובות

17:00ראשון

17:00שני

17:00שלישי

17:00רביעי

17:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 294
כיוון: אריאל ← רחובות

תחנות: 32
משך הנסיעה: 89 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מגרש כדורגל, אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, קניון

אריאל/דרך רון נחמן, צומת אריאל, צומת גיתי, מסוף אורנית,
מחלף ראש העין מזרח, בית דגן מ.ק. 343, צומת בית

דגן/כביש 412, דרך המכבים/מכון וולקאני, דרך
המכבים/שדרות הציונות, דרך המכבים/שדרות הציונות, דרך

המכבים/בי''ס חקלאי, הרצל/קרן היסוד, הרצל/אוסישקין,
הרצל/עין הקורא, הרצל/רוטשילד, הרצל/ינובסקי,

הרצל/שדרות תש''ח, ת. רכבת ראשונים, מחנה פיקוד
העורף, ויצמן/המאה ואחד, ויצמן/קניותר, ויצמן/תחנה מרכזית,

וייצמן/החרש, הרצל/אופנהיימר, מכון וייצמן/הרצל,
משטרה/הרצל, הרצל/טלר, שוק, ת. מרכזית רחובות/רציפים

לקו 294 (אריאל ← רחובות) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אריאל ← רחובות: 17:00 (2) רחובות ← אריאל: 06:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 294 וכדי לדעת מתי יגיע קו 294

צפייה באתראריאל ← רחובות 294

מגרש כדורגל

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן
Ramat Ha'Golan

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

קניון אריאל/דרך רון נחמן

צומת אריאל

צומת גיתי

מסוף אורנית

מחלף ראש העין מזרח

בית דגן מ.ק. 343

צומת בית דגן/כביש 412
HaMaccabim

דרך המכבים/מכון וולקאני

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/שדרות הציונות

דרך המכבים/בי''ס חקלאי
HaMaccabim

הרצל/קרן היסוד
קליביצקי

הרצל/אוסישקין
30 הרצל

הרצל/עין הקורא
52 הרצל

מפה ולוחות זמנים של קו 294

https://moovitapp.com/israel-1/lines/294/205456/614926/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
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%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-Israel-1-17-205456-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


הרצל/רוטשילד
79 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

וייצמן/החרש

הרצל/אופנהיימר

מכון וייצמן/הרצל

משטרה/הרצל

הרצל/טלר

שוק
Levkovitz

ת. מרכזית רחובות/רציפים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/294/205456/614926/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


כיוון: רחובות ← אריאל

34 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 294
לוח זמנים של קו רחובות ← אריאל

06:50ראשון

06:50שני

06:50שלישי

06:50רביעי

06:50חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 294
כיוון: רחובות ← אריאל

תחנות: 34
משך הנסיעה: 91 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית רחובות/רציפים, גן
המייסדים/לבקוביץ, הרצל/וייצמן, משטרה/הרצל, מכון ויצמן,
הפקולטה לחקלאות, ויצמן/פארק המדע, וייצמן/דרך יצחק
רבין, וייצמן/נורדאו, וייצמן/הבנים, ויצמן/מרגולין, ויצמן/פיקוד
העורף, ת. רכבת ראשונים, הרצל/סוקולוב, הרצל/הכרמל,

הרצל/תרמ''ב, הרצל/בן זאב, דרך המכבים/פיק''א, דרך
המכבים/פריימן, דרך המכבים/אלי כהן, מכון וולקני/דרך

המכבים, צומת בית דגן/כביש 412, כביש 412/שדרות מנחם
בגין, מחסן חברת חשמל/כביש 412, מחלף קסם, פארק

סיבל/יציאה מכביש 5, מסוף אורנית, צומת גיתי, צומת אריאל,
קניון אריאל/דרך רון נחמן, רמת הגולן/הגלבוע, מעונות
סטודנטים/רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן,

אוניברסיטת אריאל/כביש 31

ת. מרכזית רחובות/רציפים

גן המייסדים/לבקוביץ
Levkovitz

הרצל/וייצמן
173 הרצל

משטרה/הרצל

מכון ויצמן

הפקולטה לחקלאות

ויצמן/פארק המדע

וייצמן/דרך יצחק רבין

וייצמן/נורדאו

וייצמן/הבנים

ויצמן/מרגולין

ויצמן/פיקוד העורף

ת. רכבת ראשונים

הרצל/סוקולוב
29 האחים אוסטשינסקי

הרצל/הכרמל
92 הרצל

הרצל/תרמ''ב
63 הרצל

הרצל/בן זאב
Herzl

דרך המכבים/פיק''א

דרך המכבים/פריימן
26 המכבים

דרך המכבים/אלי כהן

מכון וולקני/דרך המכבים

צומת בית דגן/כביש 412

כביש 412/שדרות מנחם בגין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/294/205456/614927/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://moovitapp.com/israel-1/lines/294/205456/614927/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA


מחסן חברת חשמל/כביש 412

מחלף קסם

פארק סיבל/יציאה מכביש 5

מסוף אורנית

צומת גיתי

צומת אריאל

קניון אריאל/דרך רון נחמן

רמת הגולן/הגלבוע

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/כביש 31



לוחות זמנים ומפה של קו 294 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
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