
כיוון: ירושלים ← מעלה אדומים

84 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 209
לוח זמנים של קו ירושלים ← מעלה אדומים

00:30 - 03:59ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:30 - 03:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 209
כיוון: ירושלים ← מעלה אדומים

תחנות: 84
משך הנסיעה: 70 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 209 (ירושלים ← מעלה אדומים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← מעלה אדומים: 00:30 - 03:59(2) מעלה אדומים ← ירושלים: 00:30 - 01:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 209 וכדי לדעת מתי יגיע קו 209

מפה ולוחות זמנים של קו 209

צפייה באתרירושלים ← מעלה אדומים 209

הסדנא/פייר קניג

יד חרוצים/התנופה

התנופה/דרך בית לחם

דרך חברון/התנופה

צומת הבנקים/דרך חברון

דרך חברון/דניאל ינובסקי

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/אלבק

המעבדה/דרך חברון

דוד רמז/החאן

קרן היסוד/שלום עליכם

קרן היסוד/אחד העם

המלך ג'ורג'/קק''ל

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

חיל ההנדסה/נעמי קיס

בר לב/שבטי ישראל

שדרות בר לב/זקס

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

המטה הארצי/שדרות חיים ברלב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/209/333186/1048806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-Israel-1-2-333186-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


שדרות חיים ברלב/שדרות האוניברסיטה העברית

ההגנה/אצ''ל

מרכז מסחרי/ההגנה

האצ''ל/דקר

לח''י/ההתנדבויות

שד' צ'רצ'יל/קציר

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

שיירת הר הצופים/מעונות רזניק

יצחק הנדיב/ואדי ג'וז

דרך הר הבית/האשל

דרך הר הבית/דרך צמח השדה

פרי מגדים/חוט השני

פרי מגדים/בת נדיב

פרי מגדים/עת הזמיר

פרי מגדים/בת נדיב

פרי מגדים/אגן הסהר

דרך הר הבית/האשל

דרך צמח השדה/דרך הר הבית

דרך צמח השדה/האשל

דרך צמח השדה/הצפצפה

דרך צמח השדה/הרותם

דרך צמח השדה/הסוף

דרך צמח השדה/העירית

העירית/האזוב

העירית/הצלף

העירית/הכרכום

העירית/הכרכום

דרך צמח השדה/הצוף

דרך צמח השדה/הרותם

דרך צמח השדה/הצפצפה

דרך צמח השדה/השיקמה

עיריית מעלה אדומים/דרך קדם

https://moovitapp.com/israel-1/lines/209/333186/1048806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


כיוון: מעלה אדומים ← ירושלים

77 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 209
לוח זמנים של קו מעלה אדומים ← ירושלים

00:30 - 01:00ראשון

קניון אדומים

ספריית בני ציון

אשכול פיס לאומנויות ומדע

דרך מדבר יהודה/השופר

דרך מדבר יהודה/החליל

החליל/הקרן

הכינור/הקרן

הכינור/הצילצל

החצוצרה/הפעמון

מצפה נבו/מבוא הקתרוס

כיכר מצפה נבו

ישיבה תיכונית מדעית

פארק מצפה נבו

מצפה נבו/הגילגל

פארק מצפה נבו

ישיבה תיכונית מדעית

ישיבת הסדר ברכת משה

הגיתית/מצפה נבו

הגיתית/הענבל

הגיתית/הנבל

הגיתית

הגיתית/העוגב

דרך מדבר יהודה/הגיתית

דרך הגיא/דרך מדבר יהודה

פארק מרכזי

דרך הגיא/דרך קדם

תלמוד תורה/דרך קדם

דרך קדם/נופי הסלע

דרך קדם/הניקרה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/209/333186/1048807/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:30 - 01:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 209
כיוון: מעלה אדומים ← ירושלים

תחנות: 77
משך הנסיעה: 77 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דרך קדם/הרכס

דרך הגיא/דרך קדם

דרך הגיא/המצדים

דרך הגיא/המצדים

דרך הגיא/דרך מדבר יהודה

דרך מדבר יהודה/הגיתית

הגיתית/העוגב

הגיתית/העוגב

כיכר מצפה נבו

ישיבת הסדר ברכת משה

פארק מצפה נבו

מצפה נבו/הגילגל

מצפה נבו ב

פארק מצפה נבו

מצפה נבו ג

הגיתית/מצפה נבו

הגיתית/הענבל

הגיתית/הנבל

הנבל/העוגב

הכינור/הצילצל

הכינור/הקרן

החליל/השופר

דרך מדבר יהודה/החליל

חטיבת הביניים דקל וילנאי

מתנ''ס

קניון אדומים

עירייה

דרך הר הבית/דרך צמח השדה

דרך צמח השדה/דרך הר הבית

דרך צמח השדה/האשל

דרך צמח השדה/הצפצפה

דרך צמח השדה/הרותם

דרך צמח השדה/הסוף

https://moovitapp.com/israel-1/lines/209/333186/1048807/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


דרך צמח השדה/העירית

דרך צמח השדה/העירית

העירית/האזוב

העירית/הצלף

העירית/הכרכום

העירית/הכרכום

דרך צמח השדה/הצוף

דרך צמח השדה/הרותם

דרך צמח השדה/הצפצפה

דרך צמח השדה/השיקמה

פרי מגדים/חוט השני

פרי מגדים/בת נדיב

פרי מגדים/עת הזמיר

פרי מגדים/בת נדיב

פרי מגדים/אגן הסהר

משטרת מעלה אדומים/דרך הר הבית

האוניברסיטה העברית הר הצופים/מרטין בובר

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

חיים יסקי/ צ'רצ'יל

ההגנה/לוחמי הגטאות

מרכז מסחרי/ההגנה

ההגנה/אצ''ל

כביש 1/המטה הארצי

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

שדרות בר לב/זקס

חיל ההנדסה/שבטי ישראל

חיל ההנדסה/נעמי קיס

מנהרת צה''ל/הצנחנים

ככר ספרא/שבטי ישראל

שבטי ישראל/הלני המלכה

הנביאים/הרב קוק

ככר הדוידקה/הנביאים



לוחות זמנים ומפה של קו 209 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

עליאש

המלך ג'ורג'/קק''ל

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

החאן/דוד רמז

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

דרך חברון/ינובסקי

צומת הבנקים/דרך חברון

התנופה/דרך בית לחם

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/209/333186/1048806/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-2-333186&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D&lang=he

