
כיוון: ירושלים ← מצפה יריחו

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 202
לוח זמנים של קו ירושלים ← מצפה יריחו

01:00 - 03:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 202
כיוון: ירושלים ← מצפה יריחו

תחנות: 41
משך הנסיעה: 72 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 202 (ירושלים ← מצפה יריחו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← מצפה יריחו: 01:00 - 03:00(2) מצפה יריחו ← ירושלים: 00:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 202 וכדי לדעת מתי יגיע קו 202

מפה ולוחות זמנים של קו 202

צפייה באתרירושלים ← מצפה יריחו 202

חניון הלאום

חניון הלאום/שדרות יצחק רבין

שוקניון/אגריפס

שוק מחנה יהודה/אגריפס

ככר הדוידקה/הנביאים

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

חיל ההנדסה/נעמי קיס

בר לב/שבטי ישראל

שדרות בר לב/זקס

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

המטה הארצי/שדרות חיים ברלב

שד' האוניברסיטה העברית/בר לב

שד' האוניברסיטה העברית/קציר

יצחק הנדיב/ואדי ג'וז

צומת אדומים/צומת מחנה ישי

מחנה ישי

צומת כפר אדומים

צומת קריית חינוך

עם אחד/דרך המדבר

דרך פרת/המייסדים

דרך פרת/דרך החיים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/202/204746/613475/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204746&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95-Israel-1-2-204746-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95


כיוון: מצפה יריחו ← ירושלים

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 202
לוח זמנים של קו מצפה יריחו ← ירושלים

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 202
כיוון: מצפה יריחו ← ירושלים

תחנות: 38
משך הנסיעה: 71 דק׳

דרך נחל קדם/דרך נחל פרת

דרך נחל קדם

דרך נחל פרת/דרך החיים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך נחל פרת/נחל צאלים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך פרת/דרך החיים

דרך פרת/שתחלי הזית

המייסדים/גבול יהודה

המייסדים/מי מבוע

אלון 1

אלון 4

אלון

צומת כפר אדומים

מחלף השומרוני הטוב

מעלה אריאל

אבני מילואים/מעלה אריאל

המוריה/יהלום

המוריה/מבוא אחלמה

המוריה/יהלום

המוריה/מבוא אחלמה

מעלה אריאל/אבני מילואים

מעלה אריאל

צומת מצפה יריחו

מחלף השומרוני הטוב

צומת כפר אדומים

אלון 1

אלון 4

אלון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/202/204746/613475/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204746&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/202/204746/613476/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204746&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95


התחנות שבהן עובר הקו:

לוחות זמנים ומפה של קו 202 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.

© M i 2023 ל

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

המייסדים/ארץ בנימין

המייסדים/המעיין

דרך פרת/המייסדים

דרך פרת/דרך החיים

דרך נחל קדם/דרך נחל פרת

דרך נחל קדם

דרך נחל פרת/דרך החיים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך נחל פרת/נחל צאלים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך פרת/דרך החיים

דרך פרת/שתחלי הזית

עם אחד/דרך הצופים

עם אחד/משכנות הרועים

צומת קריית חינוך

צומת כפר אדומים

צומת מישור אדומים

שדרות האוניברסיטה העברית/קציר

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

שדרות בר לב/זקס

שבטי ישראל/שומרי אמונים

שבטי ישראל/הנביאים

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

ככר הדוידקה/הנביאים

שוק מחנה יהודה/אגריפס

שוקניון/אגריפס

חניון הלאום

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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https://moovitapp.com/israel-1/lines/202/204746/613475/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-204746&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
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