
כיוון: אפרת ← ירושלים

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 267
לוח זמנים של קו אפרת ← ירושלים

00:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 267
כיוון: אפרת ← ירושלים

תחנות: 63
משך הנסיעה: 79 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 267 (אפרת ← ירושלים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אפרת ← ירושלים: 00:30(2) ירושלים ← אפרת: 01:00 - 03:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 267 וכדי לדעת מתי יגיע קו 267

מפה ולוחות זמנים של קו 267

צפייה באתראפרת ← ירושלים 267

סובת התאנה

רימון/האלה

רימון/מעלה הזית

הגפן/שדרות דוד המלך

הגפן/תירוש

הגפן/תירוש

הגפן/המעיין

נצח ירושלים/הל''ה

נצח ירושלים/מעלה עין צורים

נצח ירושלים/מגדל עדר

נצח ירושלים/חגי

שדרות דוד המלך/עזרא

בי''ס אורות עציון לבנים

שדרות רחל אמנו/שדרות דוד המלך

שדרות רחל אמנו/זית שמן

מתתיהו הכהן 1

מתתיהו הכהן/מעון יום

מתתיהו הכהן/חנה

מתתיהו הכהן 4

מתתיהו הכהן /הציפורן

כיכר הדקלים/הקטורת

'הקטורת ב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/267/640329/2567499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-640329&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-Israel-1-2-640329-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


זית שמן/פטום הקטורת

זית שמן/יהודה המכבי

בי''ס הזית

שדרות רחל אמנו/שדרות דוד המלך

שדרות דוד המלך/שדרות רחל אמנו

שדרות דוד המלך/זרובבל

גבעת התמר/כניסה

הדבש/מבוא מעונה

בית הבחירה/הדבש

בית הבחירה

בית הבחירה/אריאל

הדבש/מבוא ניקנור

דוד המלך

אפרת שער צפוני/יציאה

הדגן/כניסה

הזורעים/העומר

הזורעים/מעלה המורג

העומר/מעלה כרמל

הקציר/העומר

הדגן/הקציר

הדגן/הזורעים

הרוזמרין/כביש המנהרות

דב יוסף/יערי

דב יוסף/שבתאי הנגבי

דב יוסף/אל תווחיד

דב יוסף/פת

פת/יהודה הנשיא

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

שד' הזז/הרצוג

בן צבי/רופין

שדרות יצחק בן צבי/בצלאל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/267/640329/2567499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-640329&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


כיוון: ירושלים ← אפרת

64 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 267
לוח זמנים של קו ירושלים ← אפרת

01:00 - 03:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 267
כיוון: ירושלים ← אפרת

תחנות: 64
משך הנסיעה: 82 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בצלאל/כורזין

בצלאל/טרומפלדור

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

ככר הדוידקה/הנביאים

שוק מחנה יהודה/אגריפס

שוקניון/אגריפס

בנייני האומה

בנייני האומה/שז''ר

בנייני האומה/הנשיא השישי

חניון הלאום/שד' הנשיא השישי

בצלאל/טרומפלדור

בית מזי''א/עליאש

אגריפס/כי''ח

ככר הדוידקה/הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

המלך ג'ורג'/בן יהודה

המלך ג'ורג'/קק''ל

רמב''ן/אבן עזרא

רופין/דיסקין

הרצוג/טשרניחובסקי

הרצוג/ניות

הרב הרצוג/שח''ל

צומת פת/פת

פת/יהודה הנשיא

דב יוסף/פת

דב יוסף/אל טהארה

דב יוסף/שבתאי הנגבי

רוזמרין/לבונה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/267/640329/2567498/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-640329&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


כביש 60/הרוזמרין

מחסום המנהרות

הדגן/כניסה

הזורעים/העומר

הזורעים/מעלה המורג

העומר/מעלה כרמל

הקציר/העומר

הדגן/הקציר

הדגן/הזורעים

אפרת שער צפוני/כניסה

גבעת התמר/כניסה

הדבש/מבוא מעונה

בית הבחירה/הדבש

בית הבחירה

בית הבחירה/אריאל

הדבש/מבוא ניקנור

דוד המלך/הדבש

שדרות דוד המלך/זרובבל

שדרות רחל אמנו/שדרות דוד המלך

שדרות רחל אמנו/זית שמן

מתתיהו הכהן 1

מתתיהו הכהן/מעון יום

מתתיהו הכהן/חנה

מתתיהו הכהן 4

מתתיהו הכהן /הציפורן

כיכר הדקלים/הקטורת

'הקטורת ב

זית שמן/פטום הקטורת

זית שמן/יהודה המכבי

בי''ס הזית

שדרות רחל אמנו/שדרות דוד המלך

בי''ס הדקל

הדקל/עזרא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/267/640329/2567498/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-640329&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


לוחות זמנים ומפה של קו 267 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

נצח ירושלים/חגי

נצח ירושלים/מגדל עדר

נצח ירושלים/מעלה עין צורים

נצח ירושלים/הגפן

הגפן/המעיין

הגפן 3

מגרש כדורגל/הגפן

רימון/האלה

רימון/מעלה הזית

סובת התאנה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/267/640329/2567499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-640329&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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