
כיוון: אלעד ← יבנה

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 282
לוח זמנים של קו אלעד ← יבנה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

07:00 - 15:00שישי

21:20 - 23:30שבת

מידע על קו 282
כיוון: אלעד ← יבנה

תחנות: 63
משך הנסיעה: 85 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 282 (אלעד ← יבנה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אלעד ← יבנה: 07:00 - 15:00(2) יבנה ← אלעד: 09:00 - 14:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 282 וכדי לדעת מתי יגיע קו 282

מפה ולוחות זמנים של קו 282

צפייה באתראלעד ← יבנה 282

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

בן זכאי/גן אסתר

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

בן זכאי/בן קיסמא

רבן יוחנן בן זכאי/רבי מאיר

בן זכאי/רבנו בחיי

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

בן זכאי/מגדל המים

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

רשב''י/רבי יהודה הנשיא

רבי פנחס בן יאיר/רמב''ם

מאיר/רבי פנחס בן יאיר

רבי יהודה הנשיא/אבן גבירול

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

צומת אלעד

444/שדרות עמק איילון

שד. עמק איילון/כיכר אגמית

שד. עמק איילון - כיכר יסעור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/282/428439/1494244/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428439&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94
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%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94-Israel-1-13-428439-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94


שדרות עמק איילון/תפן

שדרות עמק איילון/חרמון

שד. עמק איילון/תרשיש

שד. עמק איילון - כיכר אנפה

שד. עמק איילון/מודיעים

כפר טרומן

צומת אל על

צומת גינתון

שדרות יחד שבטי ישראל/הרב עובדיה יוסף

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יהודה

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט שמעון

צומת מצליח

ההגנה/דרך מנחם בגין

ההגנה/חי''ש

ההגנה/חיים סירני

ההגנה/וייסבורג

ההגנה/מנוחה ונחלה

עזרא/וייס יום טוב

הרצל/רוטרי

הרצל/וייצמן

משטרה/הרצל

מכון וייצמן/דרך יבנה

דרך יבנה/קק''ל

דרך יבנה/האצל

דרך הים/המנוף

מרכז מסחרי אמריקן סיטי/דרך הים

דרך הים/דרך גד פיינשטיין

מסעף כפר גבירול

מושב גאליה

בית גמליאל/כביש 410

הראשונים/מבצע תש''ח

עירייה/שד. דואני

שד. דואני/קדושי קהיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/282/428439/1494244/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428439&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94


כיוון: יבנה ← אלעד

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 282
לוח זמנים של קו יבנה ← אלעד

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

09:00 - 14:00שישי

21:15 - 23:30שבת

מידע על קו 282
כיוון: יבנה ← אלעד

תחנות: 63
משך הנסיעה: 81 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שדרות דואני/האלון

שדרות דואני/הערבה

שדרות דואני/שדרות ירושלים

שדרות ירושלים/אגוז

שדרות ירושלים/רותם

שדרות ירושלים/הקישון

שד. הסנהדרין/שד. ירושלים

ת. מרכזית יבנה

ת. מרכזית יבנה

שד. ירושלים/שד. הסנהדרין

שדרות ירושלים/השרון

שדרות ירושלים/הנגב

שד. דואני/שד. ירושלים

שדרות דואני/הערבה

שד. דואני/סחלב

עירייה/שד. דואני

הראשונים/דוד אלעזר

בית גמליאל/כביש 410

מושב גאליה

דרך הים/דרך יצחק כץ

דרך הים/קלמן גבריאלוב

בית ספר עמל/דרך הים

דרך יבנה/רוזנסקי

דרך יבנה

מכון וייצמן/הרצל

משטרה/הרצל

הרצל/טלר

הרצל/גן העיר

עזרא/סמטת נחמני

https://moovitapp.com/israel-1/lines/282/428439/1494245/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428439&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94


עזרא/מקס נורדאו

ההגנה/לח''י

ההגנה/פלמח

ההגנה/מרגולין

כביש 40/קריית האומנים

שדרות יחד שבטי ישראל/הרב אלישיב

שדרות יחד שבטי ישראל/שבט יהודה

שדרות יחד שבטי ישראל/הרב עובדיה יוסף

שדרות הרב עובדיה יוסף/שדרות יחד שבטי ישראל

צומת גינתון

צומת אל על

כפר טרומן

שדרות עמק איילון/מודיעים

שד. עמק איילון/מודיעים

שד. עמק איילון - כיכר אנפה

שד. עמק איילון/תרשיש

שדרות עמק איילון/רחבת בדולח

שד. עמק איילון - כיכר שלדג

שד. עמק איילון/בשמת

צומת שוהם

רבי יהודה הנשיא/כניסה לעיר

רבי יהודה הנשיא/חוני המעגל

ישיבת הר''ן/רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

בית הכנסת אחיעזר/יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא/רבי עקיבא

רבי יהודה הנשיא/רבי מאיר

בן יאיר/רמב''ם

רבי פנחס בן יאיר/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רשב''י

רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

בן זכאי/מגדל המים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/282/428439/1494245/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428439&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 282 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.

© Moovit 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

קרית חינוך תיכון

רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

רבן יוחנן בן זכאי/בעלי התוספות

בן זכאי/בן קיסמא

בן זכאי/רבי עקיבא

רבן יוחנן בן זכאי/הלל

גן אסתר/בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/282/428439/1494244/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428439&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94
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