
כיוון: קדומים ← רעננה

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 81
לוח זמנים של קו קדומים ← רעננה

06:45 - 22:15ראשון

06:45 - 22:15שני

06:45 - 22:15שלישי

06:45 - 22:15רביעי

06:45 - 22:15חמישי

06:30 - 13:15שישי

19:00שבת

מידע על קו 81
כיוון: קדומים ← רעננה

תחנות: 38
משך הנסיעה: 63 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: גני ילדים/היובל, היובל/הגיתית,
מבוא צפנת/תרצה, מבוא צפנת/שילה, יפה נוף/מעלה רש''י,

צרכניה, מעלה שניאור/תבואות שמש, מסעף קדומים, נווה
מנחם, מועדון פיס לנוער, שדרות רחבעם/קוממיות, קניון קרני

שומר, האלון /הניצנים, אלון/ניצנים, הברוש/הניצנים,
הברוש/האורנים, בית כנסת היכל רפאל/משעול החצב,

הגפן/השקמה, אזור התעשיה מעלה שומרון, ירדן/סמדר,
מעלה שומרון, מעלה שומרון/יציאה, ערבי הנחל/הדס, מוצב

צופים 1, מחסום, צומת אלפי מנשה, נווה ימין, ויצמן/יהלום
בנימין, וייצמן/התע''ש, ת.רכבת נורדאו/יציאה, תל חי/הבנים,

וייצמן/רוטשילד, וייצמן/ירושלים, קניון ערים/וייצמן, וייצמן/ברנר,
קרית חינוך/וייצמן, טשרניחובסקי/ויצמן, מסוף רעננה

לקו 81 קדומים ← רעננה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קדומים ← רעננה: 06:45 - 22:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 81 וכדי לדעת מתי יגיע קו 81

צפייה באתרקדומים ← רעננה 81

גני ילדים/היובל

היובל/הגיתית

מבוא צפנת/תרצה

מבוא צפנת/שילה

יפה נוף/מעלה רש''י

צרכניה

מעלה שניאור/תבואות שמש
Tvuot Shemesh

מסעף קדומים

נווה מנחם

מועדון פיס לנוער

שדרות רחבעם/קוממיות

קניון קרני שומר

האלון /הניצנים
Elon

אלון/ניצנים

הברוש/הניצנים
Mishol Ha'Tzivoni

הברוש/האורנים

בית כנסת היכל רפאל/משעול החצב

הגפן/השקמה

מפה ולוחות זמנים של קו 81

https://moovitapp.com/israel-1/lines/81/128585/256286/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%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%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94-Israel-1-17-128585-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94


אזור התעשיה מעלה שומרון

ירדן/סמדר
שיקמה

מעלה שומרון

מעלה שומרון/יציאה

ערבי הנחל/הדס

מוצב צופים 1

מחסום

צומת אלפי מנשה

נווה ימין

ויצמן/יהלום בנימין

וייצמן/התע''ש

ת.רכבת נורדאו/יציאה

תל חי/הבנים
HaTapuz

וייצמן/רוטשילד

וייצמן/ירושלים

קניון ערים/וייצמן

וייצמן/ברנר

קרית חינוך/וייצמן
Weizmann

טשרניחובסקי/ויצמן
Anilevich

מסוף רעננה
HaPnina

https://moovitapp.com/israel-1/lines/81/128585/256286/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 81 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94
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