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) (1מודיעין עילית←פתח תקווה (2) 13:15 :פתח תקווה←מודיעין עילית12:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  882וכדי לדעת מתי יגיע קו 882

כיוון :מודיעין עילית←פתח תקווה
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 882
לוח זמנים של קו מודיעין עילית←פתח תקווה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

צומת הטייסים

שלישי

לא פעיל

צומת בארות

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

מסוף מודיעין עילית

כביש /40צומת נחלים
בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

שישי

13:15

שבת

20:20

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין
דרך מנחם בגין/חנה רובינא
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/ויינברגר
אלעזר פרידמן/עין גנים
בי''ס ברנר
Ein Gannim

פינס/קלישר
יחיאל מיכל פינס/הרב קטרוני
 62קיטרוני

יחיאל מיכל פינס/רוטשילד
רוטשילד/גד מכנס
Gad Machnes

רוטשילד  -בי''ח השרון
 146רוטשילד

רוטשילד/אלתר מיהוד

מידע על קו 882
כיוון :מודיעין עילית←פתח תקווה
תחנות25 :
משך הנסיעה 51 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף מודיעין עילית ,צומת הטייסים,
צומת בארות ,כביש /40צומת נחלים ,בית ספר בית יעקב/דרך
מנחם בגין ,דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה ,אריה בן
אליעזר/דרך מנחם בגין ,דרך מנחם בגין/חנה רובינא ,דרך
מנחם בגין/ויינברגר ,אלעזר פרידמן/עין גנים ,בי''ס ברנר,
פינס/קלישר ,יחיאל מיכל פינס/הרב קטרוני ,יחיאל מיכל
פינס/רוטשילד ,רוטשילד/גד מכנס ,רוטשילד  -בי''ח השרון,
רוטשילד/אלתר מיהוד ,רוטשילד/הרצל,
פרנקפורטר/טרומפלדור ,דב הוז/חיים ארלוזורוב ,ארלוזורוב -
יד לבנים ,חיים ארלוזורוב/צה''ל ,קפלן/ארלוזורוב ,מסוף
שניידר ,בי''ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי

Parking

רוטשילד/הרצל
 89רוטשילד

פרנקפורטר/טרומפלדור
דב הוז/חיים ארלוזורוב
ארלוזורוב  -יד לבנים
Gisot HaShiryon

חיים ארלוזורוב/צה''ל
קפלן/ארלוזורוב
מסוף שניידר
בי''ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי
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 24תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 882
לוח זמנים של קו פתח תקווה←מודיעין עילית
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

בית חולים שניידר

שלישי

לא פעיל

ארלוזורוב/צה''ל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי

חיים ארלוזורוב/הרצפלד
Haim Arlozorov

פרנקפורטר/טרומפלדור

שישי

12:15

שבת

לא פעיל

דוד פרנקפורטר/רוטשילד
David Frankfurter

רוטשילד  /פרנקפורטר
Rotschild

רוטשילד  -קופ''ח
רוטשילד  -בי''ח השרון
רוטשילד/פיארברג
בית ספר מרחביה
יחיאל מיכל פינס/י.ל .הכהן
 62קיטרוני

בי''ס ברנר
צומת סירקין
Ein Gannim

צומת סירקין
דרך בגין/אברהם ריין
בי''ס חרדי
ד .מנחם בגין  -בי''ס בית יעקב
מחלף שערייה/כביש 471
כביש /40ישיבת נחלים
כביש /40צומת נחלים
מסעף בארות
צומת טייסים
מסוף מודיעין עילית/הורדה
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כיוון :פתח תקווה←מודיעין עילית
תחנות24 :
משך הנסיעה 50 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי ,בית חולים
שניידר ,ארלוזורוב/צה''ל ,חיים ארלוזורוב/הרצפלד,
פרנקפורטר/טרומפלדור ,דוד פרנקפורטר/רוטשילד ,רוטשילד
 /פרנקפורטר ,רוטשילד  -קופ''ח ,רוטשילד  -בי''ח השרון,
רוטשילד/פיארברג ,בית ספר מרחביה ,יחיאל מיכל פינס/י.ל.
הכהן ,בי''ס ברנר ,צומת סירקין ,צומת סירקין ,דרך בגין/אברהם
ריין ,בי''ס חרדי ,ד .מנחם בגין  -בי''ס בית יעקב ,מחלף
שערייה/כביש  ,471כביש /40ישיבת נחלים ,כביש /40צומת
נחלים ,מסעף בארות ,צומת טייסים ,מסוף מודיעין
עילית/הורדה
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