מפה ולוחות זמנים של קו 224

224

ירושלים ↔ ביתר עילית

צפה באתר

לקו ) 224ירושלים ↔ ביתר עילית( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1ביתר עילית←ירושלים (2) 12:40 - 12:35 :ירושלים←ביתר עילית19:50 - 19:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  224וכדי לדעת מתי יגיע קו 224

כיוון :ביתר עילית←ירושלים
 43תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

רוז'ין /הטוב והמטיב
דברי חיים  /התעוררות תשובה
Divrei Haim

דברי חיים/מעלות כתר תורה

לוחות זמנים של קו 224
לוח זמנים של קו ביתר עילית←ירושלים
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

מתנ''ס עירוני/רבי נחמן מברסלב

שישי

12:40 - 12:35

מפעל הש''ס/זוועהיל

שבת

לא פעיל

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק
Mifal HaShas

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס
Mifal HaShas

בית ספר משמרת מאיר
איגרות משה/כף החיים
כף החיים א
כף החיים/מעלות טשכנוב
הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף
HaRav Oyerbach

הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ
הרבי מנדבורנא א
HaRav MiNadvorna

נדבורנא  /בבא סאלי
בבא סאלי /נדבורנא
בבא סאלי  /אש קודש

מידע על קו 224
כיוון :ביתר עילית←ירושלים
תחנות43 :
משך הנסיעה 44 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :רוז'ין /הטוב והמטיב ,דברי חיים /
התעוררות תשובה ,דברי חיים/מעלות כתר תורה ,מתנ''ס
עירוני/רבי נחמן מברסלב ,מפעל הש''ס/זוועהיל ,מפעל
הש''ס/מעלות גאוני בריסק ,בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס,
בית ספר משמרת מאיר ,איגרות משה/כף החיים ,כף החיים א,
כף החיים/מעלות טשכנוב ,הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף,
הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ ,הרבי מנדבורנא א ,נדבורנא /
בבא סאלי ,בבא סאלי /נדבורנא ,בבא סאלי  /אש קודש ,ריב'ז /
אש קודש ,ריב'ז  /נועם אלימלך ,רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף
קארו ,רבי אלעזר המודעי/הגר''א ,רבי עקיבא/אור החיים,
עירייה ,מכון לציון ברינה ,דרך האר''י /כביש ,375
המ''ג/ירמיהו ,המ''ג/ראשון לציון ,המ''ג/זכרון יעקב,
המ''ג/פנים מאירות ,פנים מאירות ,נווה שמחה/סורוצקין ,אוהל
דוד/סורוצקין ,מרכז סולם/סורוצקין ,סורוצקין/שנירר ,קרית
הילד/סורוצקין ,זית רענן/תורת חסד ,זית רענן/אוהל יהושע,
יעקובזון/עזרת תורה ,עזרת תורה/עלי הכהן ,גבעת משה,
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה ,מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום
והאחדות ,מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור

Mevo Margalit

ריב'ז  /אש קודש
ריב'ז  /נועם אלימלך
רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף קארו
Elazar HaModai

רבי אלעזר המודעי/הגר''א
רבי עקיבא/אור החיים
Or HaHayim

עירייה
מכון לציון ברינה
דרך האר''י /כביש 375
המ''ג/ירמיהו
המ''ג/ראשון לציון
המ''ג/זכרון יעקב
HaMem Gimel

המ''ג/פנים מאירות
HaMem Gimel

פנים מאירות
Panim Meirot

נווה שמחה/סורוצקין
אוהל דוד/סורוצקין
מרכז סולם/סורוצקין
סורוצקין/שנירר
HaRav Sorotskin

קרית הילד/סורוצקין
זית רענן/תורת חסד
זית רענן/אוהל יהושע
יעקובזון/עזרת תורה
Ezrat Torah

עזרת תורה/עלי הכהן
גבעת משה
Givat Moshe

מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות

מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור

כיוון :ירושלים←ביתר עילית
 44תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 224
לוח זמנים של קו ירושלים←ביתר עילית
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות

שלישי

לא פעיל

מעגלי הרי''ם לוין/מעלות דושינסקי

רביעי

לא פעיל

MaAgaley Harim Levin

חמישי

לא פעיל

מעגלי הרי''ם לוין/האדמור מצאנז

שישי

לא פעיל

מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה

שבת

19:50 - 19:30

מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור

גבעת משה
Givat Moshe

גבעת משה/עלי הכהן
עזרת תורה/דורש טוב
יעקובזון/עזרת תורה
Yakobzon

זית רענן/אהל יהושע
Imrei Bina

זית רענן/תורת חסד
קרית הילד/סורוצקין
סורוצקין/שנירר
מרכז סולם/סורוצקין
קרית הילד/סורוצקין
נווה שמחה/סורוצקין
פנים מאירות
Panim Meirot

המ''ג/פנים מאירות
Panim Meirot

המ''ג/זכרון יעקב
Gedera

המ''ג/ראשון לציון
Gedera

המ''ג/ירמיהו
דרך האר''י /כביש 375

מידע על קו 224
כיוון :ירושלים←ביתר עילית
תחנות44 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מעגלי הרי''ם לוין/האדמורים מגור,
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא השלום והאחדות ,מעגלי הרי''ם
לוין/מעלות דושינסקי ,מעגלי הרי''ם לוין/האדמור מצאנז,
מעגלי הרי''ם לוין/מבוא פתיה ,גבעת משה ,גבעת משה/עלי
הכהן ,עזרת תורה/דורש טוב ,יעקובזון/עזרת תורה ,זית
רענן/אהל יהושע ,זית רענן/תורת חסד ,קרית הילד/סורוצקין,
סורוצקין/שנירר ,מרכז סולם/סורוצקין ,קרית הילד/סורוצקין,
נווה שמחה/סורוצקין ,פנים מאירות ,המ''ג/פנים מאירות,
המ''ג/זכרון יעקב ,המ''ג/ראשון לציון ,המ''ג/ירמיהו ,דרך
האר''י /כביש  ,375עירייה ,רבי עקיבא  /סלונים ,בית יעקב
אהבת חסד ,רבי אלעזר המודעי/החיד''א ,פארק חזון יוסף ,רבי
יוחנן בן זכאי/חפץ חיים ,בית כנסת קליבלנד/הבבא סאלי,
טיפת חלב/בבא סאלי ,נדבורנא /בבא סאלי ,הרבי מנדבורנא
א ,הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא ,הרב אוירבאך/חלקת יואב,
כף החיים/מעלות טשכנוב ,כף החיים א ,אגרות משה/מעלות
רבי הלל ,אגרות משה  /קנייבסקי ,בית כנסת סלונים/מפעל
הש''ס ,מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק ,ברסלב  /החיד'א,
דברי חיים/החיד''א ,דברי חיים /התעוררות תשובה ,קמפוס
חב''ד

עירייה
רבי עקיבא  /סלונים
בית יעקב אהבת חסד
רבי אלעזר המודעי/החיד''א
Elazar HaModai

פארק חזון יוסף
רבי יוחנן בן זכאי/חפץ חיים
Rabi Yohanan Ben Zakay

בית כנסת קליבלנד/הבבא סאלי
טיפת חלב/בבא סאלי
נדבורנא /בבא סאלי
הרבי מנדבורנא א
HaRav MiNadvorna

הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא
הרב אוירבאך/חלקת יואב
כף החיים/מעלות טשכנוב
כף החיים א
אגרות משה/מעלות רבי הלל
אגרות משה  /קנייבסקי
בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס
מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק
Mifal HaShas

ברסלב  /החיד'א
Rabbi Nahman Mibreslav

דברי חיים/החיד''א
דברי חיים /התעוררות תשובה
Divrei Haim

קמפוס חב''ד
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