מפה ולוחות זמנים של קו 492

492

תפרח ↔ ירושלים

צפה באתר

לקו  492תפרח ↔ ירושלים יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1תפרח←ירושלים22:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  492וכדי לדעת מתי יגיע קו 492

כיוון :תפרח←ירושלים
 69תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 492
לוח זמנים של קו תפרח←ירושלים
ראשון

22:30

שני

22:30

קופת חולים כללית/רמב''ם

שלישי

22:30

רמב''ם/הישיבה

רביעי

22:30

חמישי

22:30

תפרח-בית כנסת

מועדון
תפרח מרכז

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

תפרח כביש ראשי
תפרח-ו
צומת בטחה241/
מרכז ביג/שדרות יהדות דרום אפריקה
Yahadut Drom Africa

עולי הגרדום/יגאל אלון
ביל''ו/טרומפלדור
ביל''ו/לח''י
אודם/החיד''א
Odem

עמרם בן דיואן/החיד''א
Amram Ben Divan

חפץ חיים/שבזי
חפץ חיים/רפאל אלנקווה
דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה
David Buzaglo

מידע על קו 492
כיוון :תפרח←ירושלים
תחנות69 :
משך הנסיעה 157 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :תפרח-בית כנסת ,קופת חולים
כללית/רמב''ם ,רמב''ם/הישיבה ,מועדון ,תפרח מרכז ,תפרח
כביש ראשי ,תפרח-ו ,צומת בטחה ,241/מרכז ביג/שדרות
יהדות דרום אפריקה ,עולי הגרדום/יגאל אלון,
ביל''ו/טרומפלדור ,ביל''ו/לח''י ,אודם/החיד''א ,עמרם בן
דיואן/החיד''א ,חפץ חיים/שבזי ,חפץ חיים/רפאל אלנקווה ,דוד
בוזגלו/רפאל אלנקווה ,דרך הטייסים/רבי עקיבא ,מגדל המים,
דרך הנביאים/שעורה ,כליל החורש ,דובדבן/כליל החורש,
דובדבן/צאלון ,צאלון/אשל ,מגדל המים ,מרכז קהילתי לעולי
אתיופיה ,דרך הטייסים/האר''י ,שדרות הרצל ,שדרות
הרצל/החיד''א ,שד.הרצל/משעול איריס ,הרצל/עיריית
אופקים ,הרצל/קיבוץ גלויות ,צומת בטחה ,צומת גילת ,הרב
מסעוד אלפסי/ילדי אוסלו ,אלי כהן/הרב משה חלפון הכהן,
הרב משה חלפון הכהן/חזון אי''ש ,הרב אבו חצירא/הרב חי
הכהן ,הרב אבו חצירא/בן גוריון ,חזני/בן גוריון ,הרב
גרשונוביץ-בבא סאלי ,הרב גרשנוביץ/חיל הים ,שדרות
וייצמן/עצמאות ,שד .ירושלים/בית וגן ,יובל/האצ''ל ,עולם
הילד/יובל ,קהילת יעקב/הרב מזוז ,צומת נתיבות ,צומת
יושיביה ,צומת שער הנגב ,דרך מנחם בגין/הרצל ,צומת ניר
עם ,צומת יד מרדכי ,צומת אשקלון ,צומת מרכז שפירא ,צומת
ראם מסמיה ,צומת בית חלקיה ,צומת יד בנימין ,מסעף יסודות,
צומת נחשון ,צומת חטיבה שבע/לטרון ,קרית מדע/גולדה

דרך הטייסים/רבי עקיבא
HaTayasim

מגדל המים
דרך הנביאים/שעורה
כליל החורש
Klil Ha'Horesh

דובדבן/כליל החורש
Duvdevan

דובדבן/צאלון
צאלון/אשל
Tze'elon

מגדל המים
מרכז קהילתי לעולי אתיופיה
דרך הטייסים/האר''י
HaAri

שדרות הרצל
Herzl

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

צומת בטחה
Ofakim Singletrack

צומת גילת
הרב מסעוד אלפסי/ילדי אוסלו
אלי כהן/הרב משה חלפון הכהן
הרב משה חלפון הכהן/חזון אי''ש
Harav Moshe Halfon Hacohen

הרב אבו חצירא/הרב חי הכהן
הרב אבו חצירא/בן גוריון
חזני/בן גוריון
הרב גרשונוביץ-בבא סאלי
הרב גרשנוביץ/חיל הים

מאיר ,בר אילן/שמואל הנביא ,ירמיהו/אלקנה ,ירמיהו/מנחת
יצחק ,ירמיהו/שמגר ,ירמיהו/תובל ,ירמיהו/אהליאב ,גשר
המיתרים/שד' הרצל

שדרות וייצמן/עצמאות
Weizmann Avenue

שד .ירושלים/בית וגן
Yerushalayim Avenue

יובל/האצ''ל
עולם הילד/יובל
קהילת יעקב/הרב מזוז
Siftay Haim

צומת נתיבות
צומת יושיביה
צומת שער הנגב
דרך מנחם בגין/הרצל
Menachem Begin

צומת ניר עם
צומת יד מרדכי
צומת אשקלון
צומת מרכז שפירא
צומת ראם מסמיה
צומת בית חלקיה
צומת יד בנימין
HaAvot

מסעף יסודות
צומת נחשון
צומת חטיבה שבע/לטרון
קרית מדע/גולדה מאיר
בר אילן/שמואל הנביא
Bar Ilan

ירמיהו/אלקנה
ירמיהו/מנחת יצחק
ירמיהו/שמגר
ירמיהו/תובל
ירמיהו/אהליאב
HaZvi

גשר המיתרים/שד' הרצל
Herzl
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