
כיוון: מעלות-תרשיחא ← עכו

58 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 35
לוח זמנים של קו מעלות-תרשיחא ← עכו

05:15 - 20:30ראשון

05:15 - 20:30שני

05:15 - 20:30שלישי

05:15 - 20:30רביעי

05:15 - 20:30חמישי

05:15 - 13:40שישי

22:00 - 22:45שבת

מידע על קו 35
כיוון: מעלות-תרשיחא ← עכו

תחנות: 58
משך הנסיעה: 54 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 35 (מעלות-תרשיחא ← עכו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מעלות-תרשיחא ← עכו: 05:15 - 20:30(2) עכו ← מעלות-תרשיחא: 07:00 - 21:45

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

מפה ולוחות זמנים של קו 35

צפייה באתרמעלות-תרשיחא ← עכו 35

כלנית/איריס

בן גוריון/האורנים

בן גוריון/השיקמה

הארזים/מעלה הבנים

מעלה הבנים/הרב משאש

מעלה הבנים/הגורן

הרב קוק/ז'בוטינסקי

לוי אשכול/הרב קוק

מרכז צעירים מעלות תרשיחא

הזית/שזר

מסעף מעלות צפון

קניון תרשיחא

מעלה המסגד/נרקיס

מעלה המסגד/שביל המסגדים

מעלה המסגד/האומנים

אלון/השקדים

אשכר/דרך ההר

אשכר/דרך ההר

דרך ההר/חרצית

יאנוח ג'ת 1

יאנוח ג'ת 2

יאנוח 3

https://moovitapp.com/israel-1/lines/35/668160/2780483/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668160&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95
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%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95-Israel-1-9-668160-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95


דואר

בית הקשיש

תנועת נוער

מאפיה

מגרש

יאנוח ג'ת/מגרש כדורגל

יאנוח ג'ת 3

יאנוח/8721

צומת ג'ת ינוח

אבו סנאן חיילים משוחררים ג

אבו סנאן חיילים משוחררים ד

עומדאן סעד

קופת חולים

רח 105/כיכר

מועצה

רח 120/מינימרקט

קופת חולים מכבי

בית ספר

כפר יאסיף כביש 70

עוקף כפר יאסיף 1

צומת ירכא/ג'וליס

מסעף טל אל

מסעף גדידה

צומת יאסיף

מסעף גדידה מכר

אברהם בן שושן/יוסף גרשון

העלייה/יהודה אלקלעי

יהודה בורלא/קדושי קהיר

יהודה בורלא/קדושי קהיר

אריה דושניצקי/חיים ברלב

מסעף מוסד אחווה

המכללה האקדמית גליל מערבי/דרך המכללה

כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/35/668160/2780483/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668160&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95


כיוון: עכו← מעלות-תרשיחא

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 35
לוח זמנים של קו עכו ← מעלות-תרשיחא

07:00 - 21:45ראשון

07:00 - 21:45שני

07:00 - 21:45שלישי

07:00 - 21:45רביעי

07:00 - 21:45חמישי

07:00 - 15:15שישי

20:45 - 21:30שבת

מידע על קו 35
כיוון: עכו ← מעלות-תרשיחא

תחנות: 57
משך הנסיעה: 49 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

תחנת רכבת עכו

בן עמי/דוד רמז מכבי אש

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

ת.מרכזית עכו/דרך הארבעה

ת. רכבת עכו/הרצל

ת. רכבת עכו

מסעף מוסד אחווה

המכללה האקדמית גליל מערבי/דרך המכללה

כביש 8510/המכללה האקדמאית גליל מערבי

מסעף מוסד אחווה

אריה דושניצקי/מוסד אחווה

בית ספר יעקב/העלייה

אברהם בן שושן/פינסקר

צומת עכו מזרח

מסעף מכר

צומת יאסיף

מסעף גדידה

מסעף טל אל

צומת ג'וליס

עוקף כפר יאסיף

בית ספר

קופת חולים מכבי

רח 120/מינימרקט

מועצה מקומית

בית ספר יסודי אלמחבה

קופת חולים

עומדאן סעד

אבו סנאן חיילים משוחררים א

אבו סנאן חיילים משוחררים ב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/35/668160/2780484/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668160&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/35/668160/2780484/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-9-668160&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9B%D7%95


צומת ג'ת ינוח

כיכר המזרקה

יאנוח ג'ת 3

קופת חולים

כיכר המזרקה

מאפיה

תנועת נוער

מועדון

מרכז פיס

דואר

יאנוח ג'ת 2

כניסה צפונית

דרך ההר/חרצית

מרכז מסחרי

דרך הגליל/אשכר

אלון/השקדים

מעלה המסגד/האומנים

מעלה המסגד/שביל המסגדים

מעלה המסגד/נרקיס

קניון תרשיחא

צומת מעלות

מ''ג המעפילים/הזית

הזית/הרצל

מרכז צעירים מעלות תרשיחא

הרצל/זלמן שז''ר

מעלה חסון/ז'בוטינסקי

הרב קוק/ז'בוטינסקי

בית כנסת/ז'בוטינסקי

עירייה

המעפילים/כלנית

שד. מ''ג המעפילים/כלנית



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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