
כיוון: בני ברק ← דימונה

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 358
לוח זמנים של קו בני ברק ← דימונה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

12:15 - 23:10רביעי

12:15 - 23:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 358
כיוון: בני ברק ← דימונה

תחנות: 44
משך הנסיעה: 150 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ירושלים/דניאל, ירושלים/בן זכאי,
גן קדושי ורשא/רבי עקיבא, רבי עקיבא/רש''י, הרב כהנמן/רבי

עקיבא, הרב כהנמן/כיכר התעשיה, צומת גבעת שמואל,
ז'בוטינסקי/דרך בר אילן, מחלף פתח תקווה דרום למזרח,

מרכז אורן/יצחק רגר, אוניברסיטת בן גוריון/יצחק רגר, מרכז
רפואי סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון, עיריית באר שבע/יצחק
רגר, יצחק רגר/וייצמן, צומת הנגב, צומת מחנה צור, פארק

ירוחם, בורנשטיין/הפארק, בורנשטיין/הדקל, בורנשטיין/הרצל,
בורנשטיין/אשר סנקר, בורנשטיין/גוש עציון, גן האם, שדרות

ורדימון/אסימוב, שדרות ורדימון/רשב''ג, שדרות ורדימון/ריה''ל,
מחנה משואה לצפון /כביש 204, הנשיא/בבא סאלי, הנשיא/גן

אלבז, הנשיא/יגאל אלון, יגאל אלון/מרכז מסחרי, מ''ד
המעפילים/יגאל אלון, מ''ד מעפילים/דאר, בן גוריון/בית
המשפט, בן גוריון/בית ספר בן עטר, השלווה/המעפיל,

השלווה/מרחבים, מרחבים/הבעל שם טוב, סטרומה/גולדה
מאיר, גולדה מאיר/המעפיל, המעפיל/מבצע עובדה,
ורדימון/מבצע ברוש, בי''ס שילה, יצחק שדה/האצל

לקו 358 (בני ברק ← דימונה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בני ברק ← דימונה: 12:15 - 23:10 (2) דימונה ← בני ברק: 08:30 - 20:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 358 וכדי לדעת מתי יגיע קו 358

צפייה באתרבני ברק ← דימונה 358

ירושלים/דניאל
70 ירושלים

ירושלים/בן זכאי

גן קדושי ורשא/רבי עקיבא
Raavad

רבי עקיבא/רש''י

הרב כהנמן/רבי עקיבא
HaRav Kahanman

הרב כהנמן/כיכר התעשיה

צומת גבעת שמואל

ז'בוטינסקי/דרך בר אילן

מחלף פתח תקווה דרום למזרח

מרכז אורן/יצחק רגר

אוניברסיטת בן גוריון/יצחק רגר

מרכז רפואי סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

עיריית באר שבע/יצחק רגר

יצחק רגר/וייצמן

צומת הנגב

צומת מחנה צור

פארק ירוחם

בורנשטיין/הפארק

מפה ולוחות זמנים של קו 358

https://moovitapp.com/israel-1/lines/358/32079/1791593/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-Israel-1-10-32079-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


בורנשטיין/הדקל

בורנשטיין/הרצל

בורנשטיין/אשר סנקר

בורנשטיין/גוש עציון
Zvi Borenstein

גן האם

שדרות ורדימון/אסימוב

שדרות ורדימון/רשב''ג

שדרות ורדימון/ריה''ל

מחנה משואה לצפון /כביש 204

הנשיא/בבא סאלי
HaNasi Avenue

הנשיא/גן אלבז

הנשיא/יגאל אלון

יגאל אלון/מרכז מסחרי

מ''ד המעפילים/יגאל אלון

מ''ד מעפילים/דאר

בן גוריון/בית המשפט

בן גוריון/בית ספר בן עטר

השלווה/המעפיל

השלווה/מרחבים

מרחבים/הבעל שם טוב
HaTziporim

סטרומה/גולדה מאיר
Struma

גולדה מאיר/המעפיל

המעפיל/מבצע עובדה
Rahvat HaLehi

ורדימון/מבצע ברוש

בי''ס שילה

יצחק שדה/האצל
Yizhak Sadeh

https://moovitapp.com/israel-1/lines/358/32079/1791593/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


כיוון: דימונה ← בני ברק

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 358
לוח זמנים של קו דימונה ← בני ברק

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

08:30 - 20:00רביעי

08:30 - 20:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 358
כיוון: דימונה ← בני ברק

תחנות: 39
משך הנסיעה: 152 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: יצחק שדה/האצל,
ורדימון/העצמאות, המעפיל/העצמאות, גולדה מאיר/המעפיל,

סטרומה/טיילת ספורט, מרחבים/נתיב הצפרים,
השלווה/משעול הזמיר, המעפיל/השלווה, בן גוריון/בית ספר בן

עטר, בן גוריון/בית המשפט, הנשיא/הצאלה,
שד.הנשיא/נרקיס, הנשיא/הזית, הנשיא/כביש 25, מחנה

משואה/כביש 204, שדרות ורדימון/ריה''ל, שדרות
ורדימון/רשב''ג, ההגנה/הפלמ''ח, בית ספר קול יעקב, פסל
הזהות/צבי בורנשטיין, בורנשטיין/הדקל, בורנשטיין/האופק,

צומת מחנה צור, צומת הנגב, שדרות דוד חכם/תחנה מרכזית,
דואר/יצחק רגר, בית רסקו/יצחק רגר, מרכז רפואי

סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון, מרכז אורן/יצחק רגר, מחלף
פתח תקווה דרום למערב, מחלף אונו/כביש 471, ז'בוטינסקי
/דרך בר אילן, צומת גבעת שמואל, הרב כהנמן/קוקה קולה,

הרב כהנמן/הרב זוננפלד, רבי עקיבא/הרב כהנמן, רבי
עקיבא/גן ורשה, ירושלים/בן זכאי, ירושלים/הרא''ה

יצחק שדה/האצל

ורדימון/העצמאות

המעפיל/העצמאות
zukerman yzhak str

גולדה מאיר/המעפיל

סטרומה/טיילת ספורט

מרחבים/נתיב הצפרים
Merhavia

השלווה/משעול הזמיר

המעפיל/השלווה
HaMaapil

בן גוריון/בית ספר בן עטר

בן גוריון/בית המשפט
David Hamelech

הנשיא/הצאלה

שד.הנשיא/נרקיס
HaNasi Avenue

הנשיא/הזית
HaNasi Avenue

הנשיא/כביש 25
HaNasi Avenue

מחנה משואה/כביש 204

שדרות ורדימון/ריה''ל

שדרות ורדימון/רשב''ג

ההגנה/הפלמ''ח

בית ספר קול יעקב

פסל הזהות/צבי בורנשטיין

בורנשטיין/הדקל
HaDekel

בורנשטיין/האופק

צומת מחנה צור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/358/32079/40362/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


צומת הנגב

שדרות דוד חכם/תחנה מרכזית

דואר/יצחק רגר

בית רסקו/יצחק רגר
Yitzhack Rager Avenue

מרכז רפואי סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

מרכז אורן/יצחק רגר
191 שדרות יצחק רגר

מחלף פתח תקווה דרום למערב

מחלף אונו/כביש 471

ז'בוטינסקי /דרך בר אילן

צומת גבעת שמואל

הרב כהנמן/קוקה קולה

הרב כהנמן/הרב זוננפלד

רבי עקיבא/הרב כהנמן
HaRav Kahanman

רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

ירושלים/בן זכאי

ירושלים/הרא''ה
72 ירושלים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/358/32079/40362/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 358 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/358/32079/1791593/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94&lang=he

