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התחנות שבהן עובר הקו: מסוף נוף ציון, נוף ציון/חיים
קוברסקי, 37, משטרת עוז, טיילת ארמון הנציב/ינובסקי,

אלבק/ינובסקי, אלבק/כספי, דרך חברון/נעמי, נעמי/דרך חברון,
המפקד, המעבדה/דרך חברון, דרך חברון/ חנוך אלבק, דרך
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לקו 82 מסוף נוף ציון ← מסוף נוף ציון יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף נוף ציון ← מסוף נוף ציון: 06:30 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 82 וכדי לדעת מתי יגיע קו 82
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מסוף נוף ציון

נוף ציון/חיים קוברסקי

37

משטרת עוז
Alach

טיילת ארמון הנציב/ינובסקי

אלבק/ינובסקי
Hanokh Albeck

אלבק/כספי

דרך חברון/נעמי

נעמי/דרך חברון

המפקד

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

ינובסקי/דרך חברון

ינובסקי/ביתר
Daniel Yanovski

טיילת א. הנציב/דניאל ינובסקי

משטרת עוז
Alach

נוף ציון א'

מפה ולוחות זמנים של קו 82

https://moovitapp.com/israel-1/lines/82/17770/1203506/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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Zeharya Orial

נוף ציון/חיים קוברסקי
Haim Reuven Koversky

מסוף נוף ציון
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לוחות זמנים ומפה של קו 82 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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