מפה ולוחות זמנים של קו 2

2

ת .מרכזית ק''ש/רציפים ↔ ת .מרכזית ק''ש/הורדה

צפה באתר

לקו  2ת .מרכזית ק''ש/רציפים ↔ ת .מרכזית ק''ש/הורדה יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ת .מרכזית ק''ש/רציפים←ת .מרכזית ק''ש/הורדה08:00 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  2וכדי לדעת מתי יגיע קו 2

כיוון :ת .מרכזית ק''ש/רציפים←ת .מרכזית
ק''ש/הורדה
 67תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 2
לוח זמנים של קו ת .מרכזית ק''ש/רציפים←ת .מרכזית
ק''ש/הורדה
ראשון

08:00 - 05:30

שני

08:00 - 05:30

שלישי

08:00 - 05:30

רביעי

08:00 - 05:30

חמישי

08:00 - 05:30

האצ''ל/נוף חרמון

שישי

08:00 - 06:15

'האצל א

שבת

לא פעיל

ת .מרכזית ק''ש/רציפים
סלינגר/משטרה
David Salinger

יהודה הלוי/סלינג'ר

האצל
HaEtsel Avenue

הר כרמל/האצ''ל
הרי יהודה/הרי אפרים
הרי אפרים/הר אדמון
 12הרי אפרים

הרי אפרים/הר ציון
 51הרי אפרים

הר ציון סובה
 21הר ציון

הרי אפרים
 47הרי אפרים

הרי אפרים/הר אביטל
 11הרי אפרים

הרי יהודה/הר גלבוע
הר כרמל/הר הצופים
הר הצופים

מידע על קו 2
כיוון :ת .מרכזית ק''ש/רציפים←ת .מרכזית ק''ש/הורדה
תחנות67 :
משך הנסיעה 57 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית ק''ש/רציפים,
סלינגר/משטרה ,יהודה הלוי/סלינג'ר ,האצ''ל/נוף חרמון,
'האצל א ,האצל ,הר כרמל/האצ''ל ,הרי יהודה/הרי אפרים,
הרי אפרים/הר אדמון ,הרי אפרים/הר ציון ,הר ציון סובה ,הרי
אפרים ,הרי אפרים/הר אביטל ,הרי יהודה/הר גלבוע ,הר
כרמל/הר הצופים ,הר הצופים ,הר-הצופים/יקותיאל אדם,
יקותיאל אדם/יעקב מלול ,יעקוב מלול/הלבנון ,הלבנון/הרי
נפתלי ,תל חי/הגלעד ,קופת חולים/רשי ,עין הזהב/הנשיא,
הורדים/חרצית ,הורדים/הכלנית ,הורדים/החצב,
הורדים/חבצלת א ,הורדים/חבצלת ב ,הורדים ,הורדים/מנחם
בגין ,מנחם בגין/הורדים ,מנחם בגין/נורית ,מנחם
בגין/חבצלת ,מנחם בגין/סביון ,מנחם בגין/כלנית ,מנחם
בגין/עירית ,מנחם בגין/ארנון ,הורדים/עין הזהב ,הנשיא/בריכת
שחיה עירונית ,שפרינצק/הנשיא ,שפרינצק א ,שפרינצק ב,
שפרינצק/הנרי מלכה ,שפרינצק/הירדן ,הירדן/ביאליק,
סלינגר/משטרה ,סלינג'ר/המכבים ,ת .מרכזית ק''ש/הורדה,
ת .מרכזית ק''ש/רציפים ,הירדן/תל חי ,הירדן/משאש ,בית
ספר דנציגר/הירדן ,קרן היסוד/הירדן,
קרן-היסוד/הנרייטה-סאלד ,הנרייטה סאלד/עליית הנוער,
הנרייטה סאלד/סלמנוביץ ,תל-חי/הנרייטה סאלד ,סיני/תל חי,
הרצל/עולי הגרדום ,כצנלסון/דן ,כצנלסון/ששת הימים,

 8הר הצופים

הר-הצופים/יקותיאל אדם
 18הר הצופים

יקותיאל אדם/יעקב מלול
 12יקותיאל אדם

יעקוב מלול/הלבנון
 3יעקב מלול

הלבנון/הרי נפתלי
 17הלבנון

תל חי/הגלעד
 60תל חי

קופת חולים/רשי
 6רש"י

עין הזהב/הנשיא
Ein Zahav

הורדים/חרצית
הורדים/הכלנית
 18הורדים

הורדים/החצב
הורדים/חבצלת א
הורדים/חבצלת ב
הורדים
הורדים/מנחם בגין
מנחם בגין/הורדים
מנחם בגין/נורית
מנחם בגין/חבצלת
 103שדרות מנחם בגין

מנחם בגין/סביון
Menahem Begin Avenue

מנחם בגין/כלנית
 53שדרות מנחם בגין

מנחם בגין/עירית
מנחם בגין/ארנון
הורדים/עין הזהב
הנשיא/בריכת שחיה עירונית

כצנלסון/השופטים ,אח''י אילת/הרב קוק ,עולי הגרדום/הרב
קוק ,עולי הגרדום ,הרצל/כצנלסון ,ת .מרכזית ק''ש/הורדה

שפרינצק/הנשיא
 4שפרינצק

שפרינצק א
 14שפרינצק

שפרינצק ב
Sprinzak

שפרינצק/הנרי מלכה
 47שפרינצק

שפרינצק/הירדן
הירדן/ביאליק
 7הירדן

סלינגר/משטרה
David Salinger

סלינג'ר/המכבים
David Salinger

ת .מרכזית ק''ש/הורדה
 15ארלוזורוב

ת .מרכזית ק''ש/רציפים
הירדן/תל חי
 4הירדן

הירדן/משאש
 20הירדן

בית ספר דנציגר/הירדן
 30הירדן

קרן היסוד/הירדן
 2קרן היסוד

קרן-היסוד/הנרייטה-סאלד
 14קרן היסוד

הנרייטה סאלד/עליית הנוער
הנרייטה סאלד/סלמנוביץ
 20הנרייטה סולד

תל-חי/הנרייטה סאלד
סיני/תל חי
 1סיני

הרצל/עולי הגרדום
Herzl

כצנלסון/דן
כצנלסון/ששת הימים
Berl Katznelson

כצנלסון/השופטים
אח''י אילת/הרב קוק
עולי הגרדום/הרב קוק
Olei HaGardom

עולי הגרדום
הרצל/כצנלסון
ת .מרכזית ק''ש/הורדה
 15ארלוזורוב

לוחות זמנים ומפה של קו  2זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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