מפה ולוחות זמנים של קו 211

211

ירושלים ↔ קדר

צפה באתר

לקו ) 211ירושלים ↔ קדר( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ירושלים←קדר (2) 03:00 - 00:45 :קדר←ירושלים01:00 - 00:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  211וכדי לדעת מתי יגיע קו 211

כיוון :ירושלים←קדר
 59תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 211
לוח זמנים של קו ירושלים←קדר
ראשון

03:00 - 00:45

שני

03:00 - 00:45

שלישי

03:00 - 00:45

רביעי

03:00 - 00:45

בצלאל/בן צבי

חמישי

03:00 - 00:45

Korazin

שישי

03:00 - 00:45

בצלאל/טרומפלדור

שבת

לא פעיל

חניון הלאום
HaNasi HaShishi

חניון הלאום/שדרות יצחק רבין
Joseph Burg

Bezalel

המלך ג'ורג'/בן יהודה
תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך גורג'
Agripas

הנביאים/הרב קוק
HaNeviim

הנביאים/הע''ח
Yichye Adhan

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
שדרות חיים ברלב/שדרות האוניברסיטה העברית
Haim BarLev

ההגנה/אצ''ל
HaHagana

מידע על קו 211
כיוון :ירושלים←קדר
תחנות59 :
משך הנסיעה 70 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חניון הלאום ,חניון הלאום/שדרות
יצחק רבין ,בצלאל/בן צבי ,בצלאל/טרומפלדור ,המלך ג'ורג'/בן
יהודה ,תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך גורג' ,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,
שדרות חיים ברלב/שדרות האוניברסיטה העברית,
ההגנה/אצ''ל ,מרכז מסחרי/ההגנה ,האצ''ל/דקר ,מעונות
אידלסון/לח''י ,שד' צ'רצ'יל/קציר ,הדסה הר הצופים/שד'
צ'רצ'יל ,האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל ,שיירת הר
הצופים/מעונות רזניק ,יצחק הנדיב/ואדי ג'וז ,צומת
אדומים/צומת מחנה ישי ,הצור/נופי הסלע ,הצור א ,הצור,
הצור/דרך קדם ,הניקרה/הרכס ,הצור/האבן ,הגזית/השחם,
השחם/הגעש ,השחם/השיש ,השחם/נופי הסלע,
הבדולח/האלמוג ,האלמוג/הכורכר ,האלמוג/חלוקי נחל,
הרכס/נופי הסלע ,הרכס/השיש ,הרכס/הגעש ,הרכס/הגביש,
החלמיש/הגיר ,החלמיש/נופי הסלע ,דרך קדם/נופי הסלע,
תלמוד תורה/דרך קדם ,מסוף אגד/דרך קדם ,דרך קדם/אבני
החושן ,דרך קדם/הר מיכוור ,קניון אדומים ,עירייה ,דרך הר
הבית/דרך צמח השדה ,משטרת מעלה אדומים/דרך הר
הבית ,קדר ,צומת קדר ,השחר א ,השחר ב ,זריחה/רשת,
זריחה/עדן ,זריחה/סובה

מרכז מסחרי/ההגנה
האצ''ל/דקר
Mevo Dakar

מעונות אידלסון/לח''י
שד' צ'רצ'יל/קציר
הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל
האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל
שיירת הר הצופים/מעונות רזניק
יצחק הנדיב/ואדי ג'וז
ואדי אל-ג'וז

צומת אדומים/צומת מחנה ישי
הצור/נופי הסלע
הצור א
הצור
הצור/דרך קדם
HaTsur

הניקרה/הרכס
HaRehes

הצור/האבן
HaTsur

הגזית/השחם
השחם/הגעש
השחם/השיש
השחם/נופי הסלע
הבדולח/האלמוג
האלמוג/הכורכר
HaAlmog

האלמוג/חלוקי נחל
HaAlmog

הרכס/נופי הסלע
HaRehes

הרכס/השיש
HaRehes

הרכס/הגעש

הרכס/הגביש
החלמיש/הגיר
HaHalamish

החלמיש/נופי הסלע
דרך קדם/נופי הסלע
תלמוד תורה/דרך קדם
HaHevra HaKalkalit Avenue

מסוף אגד/דרך קדם
דרך קדם/אבני החושן
דרך קדם/הר מיכוור
קניון אדומים
עירייה
Kedem

דרך הר הבית/דרך צמח השדה
Har HaBait

משטרת מעלה אדומים/דרך הר הבית
Har HaBait

קדר
צומת קדר
השחר א
השחר ב
זריחה/רשת
זריחה/עדן
זריחה/סובה

כיוון :קדר←ירושלים
 59תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 211
לוח זמנים של קו קדר←ירושלים
ראשון

01:00 - 00:30

שני

01:00 - 00:30

זריחה/עדן

שלישי

01:00 - 00:30

זריחה/קשת

רביעי

01:00 - 00:30

חמישי

01:00 - 00:30

שישי

01:00 - 00:30

שבת

לא פעיל

זריחה/סובה

זריחה/אור
השחר א
השחר ב
קדר
צומת קדר
דרך הר הבית/פרי מגדים
מכללת מעלה אדומים
עיריית מעלה אדומים/דרך קדם
קניון אדומים
Kedem

מרכז מסחרי כיכר יהלום
HaHevra HaKalkalit Avenue

דרך קדם/אבני החושן
מסוף אגד/דרך קדם
תלמוד תורה/דרך קדם
HaHevra HaKalkalit Avenue

דרך קדם/נופי הסלע
נופי הסלע/החלמיש
החלמיש/הרכס
HaHalamish

הרכס/הגביש
הגעש/הרכס
הרכס/השיש
הרכס/נופי הסלע
HaRehes

האלמוג/חלוקי נחל

מידע על קו 211
כיוון :קדר←ירושלים
תחנות59 :
משך הנסיעה 73 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :זריחה/סובה ,זריחה/עדן,
זריחה/קשת ,זריחה/אור ,השחר א ,השחר ב ,קדר ,צומת קדר,
דרך הר הבית/פרי מגדים ,מכללת מעלה אדומים ,עיריית
מעלה אדומים/דרך קדם ,קניון אדומים ,מרכז מסחרי כיכר
יהלום ,דרך קדם/אבני החושן ,מסוף אגד/דרך קדם ,תלמוד
תורה/דרך קדם ,דרך קדם/נופי הסלע ,נופי הסלע/החלמיש,
החלמיש/הרכס ,הרכס/הגביש ,הגעש/הרכס ,הרכס/השיש,
הרכס/נופי הסלע ,האלמוג/חלוקי נחל ,האלמוג/הכורכר,
הבדולח/האלמוג ,הבדולח/האלמוג ,הבדולח/האלמוג,
השחם/נופי הסלע ,השחם/השיש ,השחם/הגזית,
הגזית/השחם ,הצור/דרך קדם ,הרכס/הניקרה ,הצור/האבן,
הצור ,הצור א ,הצור/נופי הסלע ,צומת אדומים/צומת מחנה
ישי ,האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל ,הדסה הר
הצופים/שד' צ'רצ'יל ,לח''י/מ.רג'נסי ,לח''י/מעונות אידלסון,
האצ''ל/דקר ,מרכז מסחרי/ההגנה ,ההגנה/אצ''ל ,כביש
/1המטה הארצי ,תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב,
שדרות בר לב/זקס ,חיל ההנדסה/שבטי ישראל ,חיל
ההנדסה/נעמי קיס ,מנהרת צה''ל/הצנחנים ,ככר
ספרא/שבטי ישראל ,שבטי ישראל/הלני המלכה,
הנביאים/הרב קוק ,ככר הדוידקה/הנביאים ,עליאש,
בצלאל/טרומפלדור ,חניון הלאום

האלמוג/הכורכר
הבדולח/האלמוג
HaBdolach

הבדולח/האלמוג
HaBdolach

הבדולח/האלמוג
השחם/נופי הסלע
השחם/השיש
השחם/הגזית
הגזית/השחם
HaGazit

הצור/דרך קדם
HaTsur

הרכס/הניקרה
HaRehes

הצור/האבן
HaTsur

הצור
הצור א
הצור/נופי הסלע
צומת אדומים/צומת מחנה ישי
האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל
הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל
לח''י/מ.רג'נסי
לח''י/מעונות אידלסון
האצ''ל/דקר
מרכז מסחרי/ההגנה
ההגנה/אצ''ל
HaHagana

כביש /1המטה הארצי
תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב
William Albright

שדרות בר לב/זקס

חיל ההנדסה/שבטי ישראל
Haim BarLev

חיל ההנדסה/נעמי קיס
Heil HaHandasa

מנהרת צה''ל/הצנחנים
ככר ספרא/שבטי ישראל
שבטי ישראל/הלני המלכה
Shivtei Israel

הנביאים/הרב קוק
HaNeviim

ככר הדוידקה/הנביאים
 67הנביאים

עליאש
Mordechai Eliash

בצלאל/טרומפלדור
Bezalel

חניון הלאום
HaNasi HaShishi
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