מפה ולוחות זמנים של קו 30

 30אופקים ↔ מ.א .אשכול

צפה באתר

לקו ) 30אופקים ↔ מ.א .אשכול( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אופקים←מ.א .אשכול (2) 11:00 - 07:50 :מ.א .אשכול←אופקים17:30 - 08:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  30וכדי לדעת מתי יגיע קו 30

כיוון :אופקים←מ.א .אשכול
 23תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 30
לוח זמנים של קו אופקים←מ.א .אשכול
ראשון

15:20 - 07:50

שני

11:00 - 07:50

ת .רכבת אופקים

שלישי

11:00 - 07:50

מגה/אפיקים בנגב

רביעי

11:00 - 07:50

חמישי

11:00 - 07:50

ת .רכבת אופקים

שד .הרצל/הנשיא
Herzl

הרצל/ז'בוטינסקי

שישי

07:00

שבת

23:00

שדרות הרצל/כצנלסון
שדרות הרצל/גיבורי ישראל
מתנ''ס שדרות הרצל
Herzl

דרך בית וגן/שדרות הרצל
בית וגן/החרוב
צומת רנן
קרית חינוך מרחבים
צומת מסלול
צומת פטיש
בסיס אורים מחוז דרום
צומת אורים
מחנה אורים
מסעף אורים
צומת צאלים222/

מידע על קו 30
כיוון :אופקים←מ.א .אשכול
תחנות23 :
משך הנסיעה 34 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .רכבת אופקים ,ת .רכבת אופקים,
מגה/אפיקים בנגב ,שד .הרצל/הנשיא ,הרצל/ז'בוטינסקי,
שדרות הרצל/כצנלסון ,שדרות הרצל/גיבורי ישראל ,מתנ''ס
שדרות הרצל ,דרך בית וגן/שדרות הרצל ,בית וגן/החרוב,
צומת רנן ,קרית חינוך מרחבים ,צומת מסלול ,צומת פטיש,
בסיס אורים מחוז דרום ,צומת אורים ,מחנה אורים ,מסעף
אורים ,צומת צאלים ,222/צומת צאלים ,מחנה צאלים ,מחנה
צאלים ,בא''פ/מל''י

צומת צאלים
מחנה צאלים
מחנה צאלים
בא''פ/מל''י

כיוון :מ.א .אשכול←אופקים
 23תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 30
לוח זמנים של קו מ.א .אשכול←אופקים
ראשון

17:30 - 10:40

שני

17:30 - 08:30

מחנה צאלים

שלישי

17:30 - 08:30

מחנה צאלים

רביעי

17:30 - 08:30

חמישי

17:30 - 08:30

בא''פ/מל''י

קבוץ צאלים
צומת צאלים

שישי

לא פעיל

שבת

21:00

מסעף אורים
מחנה אורים
מסעף אורים
מחנה אורים
צומת פטיש
צומת מסלול
קרית חינוך מרחבים
דרך בית וגן/החרוב
שדרות הרצל
Herzl

שדרות הרצל/החיד''א
שד.הרצל/משעול איריס
הרצל/עיריית אופקים
הרצל/ז'בוטינסקי
שדרות הרצל/המלאכה
הרצל/קיבוץ גלויות
Herzl

מגה/אפיקים בנגב
ת .רכבת אופקים
ת .רכבת אופקים

מידע על קו 30
כיוון :מ.א .אשכול←אופקים
תחנות23 :
משך הנסיעה 34 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בא''פ/מל''י ,מחנה צאלים ,מחנה
צאלים ,קבוץ צאלים ,צומת צאלים ,מסעף אורים ,מחנה
אורים ,מסעף אורים ,מחנה אורים ,צומת פטיש ,צומת מסלול,
קרית חינוך מרחבים ,דרך בית וגן/החרוב ,שדרות הרצל,
שדרות הרצל/החיד''א ,שד.הרצל/משעול איריס,
הרצל/עיריית אופקים ,הרצל/ז'בוטינסקי ,שדרות
הרצל/המלאכה ,הרצל/קיבוץ גלויות ,מגה/אפיקים בנגב ,ת.
רכבת אופקים ,ת .רכבת אופקים
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