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התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 872 פתח תקווה ← מודיעין עילית יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פתח תקווה ← מודיעין עילית: 21:20
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לוחות זמנים ומפה של קו 872 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
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