
כיוון: פתח תקווה ← קדומים

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 181
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← קדומים

06:30 - 09:30ראשון

06:30 - 09:30שני

06:30 - 09:30שלישי

06:30 - 09:30רביעי

06:30 - 09:30חמישי

06:30 - 08:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 181
כיוון: פתח תקווה ← קדומים

תחנות: 52
משך הנסיעה: 84 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: החרש/עמל, עמל/שלמה
מיכאליס, ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין, דרך זאב

ז'בוטינסקי/הסיבים, דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין, בי''ח
בלינסון/ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי/צה''ל, אורלוב/קרול, ת. מרכזית

פ''ת, יוסף ספיר/הירקונים, צומת סגולה, ת. רכבת סגולה,
מרכז מסחרי ירקונים/40, מחלף ירקון, הוד השרון מרכז/דרך

רמתיים, בית משפט/טשרניחובסקי, טשרניחובסקי/ויצמן,
וייצמן/גלר, וייצמן/גורדון, וייצמן/סוקולוב, וייצמן/ירושלים,

וייצמן/רוטשילד, ויצמן / תל חי, וייצמן/נורדאו, ויצמן/התע''ש,
קניון G/ויצמן, כביש 40/55, צומת כפר סבא מזרח, צומת אלפי

מנשה, מחסום חדש 2, ערבי הנחל/הדס, מוצב צופים 1,
מעלה שומרון/משתלה, הגפן/ההדס, הגפן/משעול החצב,

אלון/משעול הסביון, הברוש/משעול הסביון א, הברוש/ניצנים,
אלון/הברוש, קניון קרני שומרון, קוממיות/שדרות רחבעם,

מועדון פיס לנוער, נווה מנחם, מחנה קדום, מעלה
שניאור/תבואת שמש, דרך הציונות/מעלה שניאור, דרך

הציונות/יהלום, יפה נוף/מעלה רש''י, אולפנה/מבוא צפנת,
מבוא צפנת/תרצה, היובל/הנבל, גני ילדים/היובל

לקו 181 (פתח תקווה ← קדומים) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פתח תקווה ← קדומים: 06:30 - 09:30 (2) קדומים ← פתח תקווה: 04:45 - 05:35

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 181 וכדי לדעת מתי יגיע קו 181

צפייה באתרפתח תקווה ← קדומים 181

החרש/עמל

עמל/שלמה מיכאליס
4 עמל

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין
Zeev Jabotinsky

בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/צה''ל
Reich Haviva

אורלוב/קרול

ת. מרכזית פ''ת
17 פרופ' שור

יוסף ספיר/הירקונים

צומת סגולה

ת. רכבת סגולה

מרכז מסחרי ירקונים/40

מחלף ירקון

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

בית משפט/טשרניחובסקי

טשרניחובסקי/ויצמן

וייצמן/גלר

מפה ולוחות זמנים של קו 181

https://moovitapp.com/israel-1/lines/181/205440/614901/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%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%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-Israel-1-17-205440-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


Weizmann

וייצמן/גורדון

וייצמן/סוקולוב

וייצמן/ירושלים

וייצמן/רוטשילד

ויצמן / תל חי

וייצמן/נורדאו

ויצמן/התע''ש

קניון G/ויצמן

כביש 40/55

צומת כפר סבא מזרח

צומת אלפי מנשה

מחסום חדש 2

ערבי הנחל/הדס

מוצב צופים 1

מעלה שומרון/משתלה

הגפן/ההדס

הגפן/משעול החצב
Ha'Shikma

אלון/משעול הסביון

הברוש/משעול הסביון א

הברוש/ניצנים
Mishol Ha'Tzivoni

אלון/הברוש
Elon

קניון קרני שומרון
Shderot Rechavam

קוממיות/שדרות רחבעם

מועדון פיס לנוער

נווה מנחם

מחנה קדום

מעלה שניאור/תבואת שמש
Tvuot Shemesh

https://moovitapp.com/israel-1/lines/181/205440/614901/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


דרך הציונות/מעלה שניאור

דרך הציונות/יהלום

יפה נוף/מעלה רש''י

אולפנה/מבוא צפנת

מבוא צפנת/תרצה

היובל/הנבל

גני ילדים/היובל



כיוון: קדומים ← פתח תקווה

55 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 181
לוח זמנים של קו קדומים ← פתח תקווה

04:45 - 05:35ראשון

04:45 - 05:35שני

04:45 - 05:35שלישי

04:45 - 05:35רביעי

04:45 - 05:35חמישי

04:45 - 05:35שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 181
כיוון: קדומים ← פתח תקווה

תחנות: 55
משך הנסיעה: 69 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, כלי שיר/הנבל, כלי שיר/הפעמון, כלי שיר/העוגב, כלי
שיר/הצלצלים, 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, ויצמן/גייסות השריון,

ת. מרכזית כ''ס, וייצמן/רוטשילד, וייצמן/ירושלים, קניון
ערים/וייצמן, וייצמן/ברנר, קרית חינוך/וייצמן,

טשרניחובסקי/ויצמן, מסוף רעננה, הוד השרון מרכז/דרך
רמתיים, מחלף ירקון, מרכז מסחרי ירקונים/40, ת. רכבת

סגולה, צומת סגולה, יוסף ספיר/הירקונים, ת. מרכזית פ''ת,
זאב אורלוב/יעקב קרול, דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר,

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב, דרך זאב
ז'בוטינסקי/שחם, ז'בוטינסקי/הסיבים, עמל/שלמה מיכאליס

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

כלי שיר/הנבל

כלי שיר/הפעמון

כלי שיר/העוגב

כלי שיר/הצלצלים
Simtat Ha'Kinorot

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

אזור התעשיה מעלה שומרון

ירדן/סמדר
שיקמה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/181/205440/614900/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


מעלה שומרון

מעלה שומרון/יציאה

ערבי הנחל/הדס

מוצב צופים 1

מחסום

צומת אלפי מנשה

נווה ימין

ויצמן/יהלום בנימין

וייצמן/התע''ש

ויצמן/גייסות השריון

ת. מרכזית כ''ס

וייצמן/רוטשילד

וייצמן/ירושלים

קניון ערים/וייצמן

וייצמן/ברנר

קרית חינוך/וייצמן
Weizmann

טשרניחובסקי/ויצמן
Anilevich

מסוף רעננה
HaPnina

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

מחלף ירקון

מרכז מסחרי ירקונים/40

ת. רכבת סגולה

צומת סגולה
Halamish

יוסף ספיר/הירקונים

ת. מרכזית פ''ת
Zeev Orlov

זאב אורלוב/יעקב קרול

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
Alter Winkler

https://moovitapp.com/israel-1/lines/181/205440/614900/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D


בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם

ז'בוטינסקי/הסיבים
100 זאב ז'בוטינסקי

עמל/שלמה מיכאליס
4 עמל



לוחות זמנים ומפה של קו 181 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/181/205440/614901/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://prod-seo-resources-gen.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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%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%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D&lang=he

