
כיוון: מסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב אחוד

84 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 821
לוח זמנים של קו מסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב

אחוד

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

22:00שבת

מידע על קו 821
כיוון: מסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב אחוד

תחנות: 84
משך הנסיעה: 125 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 821 מסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב אחוד יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) מסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב אחוד: 22:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 821 וכדי לדעת מתי יגיע קו 821

מפה ולוחות זמנים של קו 821

צפייה באתרמסוף רעננה/רציפים ← צומת אשדות יעקב אחוד 821

מסוף רעננה

צומת כפר סבא רעננה צפון

מחלף בצרה

צומת בני ציון

בית סוהר השרון/מחלף הדרים

מחלף דרור לצפון

צומת הדסים לצפון

צומת אילנות

צומת פרדסיה

מסוף בית ליד

צומת רופין לצפון

צומת העוגן

צומת מעברות

צומת חפר

אלישיב

צומת הרוא''ה

צומת מטע

צומת יער חדרה

ת. מרכזית חדרה

הנשיא וייצמן/הבנים

הנשיא וייצמן/ירושלים

משרדי חברת חשמל/צה''ל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/821/471935/6193898/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-471935&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93
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%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93-Israel-1-1-471935-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93


צומת גרנות/גן שמואל

צומת תלמי אלעזר

מחלף חנה/מחנה 80

צומת כרכור

צומת מנשה לצפון

צומת כפר קרע

צומת ברטעה

צומת עארה

לצומת ערערה

צומת משטרת עירון

מסעף מי עמי

כביש 65/אום אל פאחם א

כביש 65/אום אל פאחם ב

צומת אום אל פחם

מסעף מוסמוס

מסעף משירפה

צומת מגידו

צומת הסרגל

מסעף מחנה עמוס דרום

הבנים/שרה מלכין

הבנים/וולפסון

עיריית עפולה/הבנים

ת.מרכזית עפולה/הורדה

ת.מרכזית עפולה/רציפים

קהילת ציון/שפרינצק

קאנטרי קלאב/שדרות יצחק רבין

פארק העמק

בית חולים העמק

דרך גולני/דוד אלעזר

דרך גולני/קוממיות

מסעף נין

מסעף דברת/אלון תבור

צומת נעורה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/821/471935/6193898/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-471935&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93


לוחות זמנים ומפה של קו 821 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.

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

צומת תבור

צומת אום אל גאנם

צומת גזית

כפר תבור מרכז

צומת כפר תבור

מסעף שדמות דבורה

מסעף כפר כמא

צומת כפר כמא מזרח

מסעף שרונה

אולם ספורט

בית העם

תחנה לבריאות המשפחה

מועצה

בית הראשונים

פארק גורן

צומת אלומות

מסעף מושבת כנרת

מוזיאון

אחוזת אוהלו

בית ספר אזורי בית ירח

'דגניה א

'דגניה ב

מועצה אזורית עמק הירדן

מפעלים אזוריים צמח

מסעף בית זרע

מסעף שער הגולן

צומת אפיקים

מסעף אשדות יעקב מאוחד

צומת אשדות יעקב אחוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/821/471935/6193898/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-471935&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%2F%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%93
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