
כיוון: נתניה ← פתח תקווה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 641
לוח זמנים של קו נתניה← פתח תקווה

00:00 - 22:00ראשון

05:00 - 22:00שני

05:00 - 22:00שלישי

05:00 - 22:00רביעי

05:00 - 22:00חמישי

05:00 - 15:30שישי

20:15 - 23:00שבת

מידע על קו 641
כיוון: נתניה ← פתח תקווה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 59 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 641 (נתניה ← פתח תקווה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נתניה ← פתח תקווה: 05:00 - 22:00(2) פתח תקווה ← נתניה: 06:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 641 וכדי לדעת מתי יגיע קו 641

מפה ולוחות זמנים של קו 641

צפייה באתרנתניה ← פתח תקווה 641

ת. מרכזית נתניה/רציפים

הרצל/בנימין מינץ

הרצל/עולי הגרדום

צומת נווה איתמר

צומת שער חפר

צומת גנות הדר

צומת השרון לדרום

צומת פרדסיה

צומת הדסים

כביש 4/תל צור

צומת אבן יהודה

מחלף דרור לדרום

בית סוהר השרון/הדרים

מחלף הדרים

צומת בני ציון

מחלף בצרה

מחלף רעננה צפון

מסוף רעננה/דרך השרון

בית ספר אורט שפירא/דרך השרון

צומת כפר מל''ל

עין חי/המייסדים

דרך רמתיים/משה שרת

https://moovitapp.com/israel-1/lines/641/474689/1699336/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-474689&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%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%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-Israel-1-13-474689-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


כיוון: פתח תקווה ← נתניה

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 641
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← נתניה

00:00 - 23:00ראשון

06:00 - 23:00שני

06:00 - 23:00שלישי

06:00 - 23:00רביעי

06:00 - 23:00חמישי

06:00 - 17:00שישי

20:30 - 23:00שבת

עיריית הוד השרון/דרך רמתיים

כיכר הנשיא/דרך רמתיים

דרך רמתיים/העמק

צומת ירקונה/דרך רמתיים

קניון עזריאלי הוד השרון/דרך רמתיים

צומת נווה נאמן/דרך רמתיים

קניון שרונים/דרך רמתיים

צומת עדנים לדרום

מחלף ירקון

מרכז מסחרי ירקונים/כביש 40

ת.רכבת סגולה/כביש 40

צומת סגולה/הירקונים

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/משה דיין

ז'בוטינסקי/הסיבים

ז'בוטינסקי/שנקר

היצירה/אפעל

היצירה/האופן

האופן/החרש

החרש/עמל

עמל/שלמה מיכאליס

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

ז'בוטינסקי/צה''ל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/641/474689/1699336/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-474689&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/641/474689/2259812/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-474689&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


מידע על קו 641
כיוון: פתח תקווה ← נתניה

תחנות: 40
משך הנסיעה: 57 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

אורלוב/קרול

ת. מרכזית פ''ת

יוסף ספיר/הירקונים

צומת סגולה לצפון/כביש 40

ת.רכבת סגולה/כביש 40

מרכז מסחרי ירקונים/כביש 40

מחלף ירקון

צומת עדנים לצפון

קניון שרונים/דרך רמתיים

צומת נווה נאמן

דרך רמתיים/ז'בוטינסקי

צומת ירקונה

צומת גני עם

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

עיריית הוד השרון/דרך רמתיים

עין חי/התלמיד

עין חי/המייסדים

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

צומת השרון למערב

צומת גנות הדר

צומת שער חפר

כביש 57/דרך דגניה

צומת נווה איתמר

הרצל/עולי הגרדום

הרצל/מינץ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/641/474689/2259812/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-474689&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 641 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

ת. מרכזית נתניה/הורדה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/641/474689/1699336/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-474689&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
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