
כיוון: כפר סבא ← רעננה

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו כפר סבא ← רעננה

05:35 - 20:55ראשון

05:35 - 20:55שני

05:35 - 20:55שלישי

05:35 - 20:55רביעי

05:35 - 20:55חמישי

08:00 - 15:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 15
כיוון: כפר סבא ← רעננה

תחנות: 37
משך הנסיעה: 35 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 15 (כפר סבא ← רעננה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כפר סבא ← רעננה: 05:35 - 20:55(2) רעננה ← כפר סבא: 07:05 - 22:25

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 15 וכדי לדעת מתי יגיע קו 15

מפה ולוחות זמנים של קו 15

צפייה באתרכפר סבא ← רעננה 15

איזור התעשיה כפר סבא

הנביאים/ישעיהו

תרי עשר/אלישע

תרי עשר/גדעון

בי''ס הדמוקרטי/תרי עשר

ישעיהו/בת יפתח

מרכז דוד/הנביאים

בן יהודה/לוי אשכול

בן יהודה/חטיבת הנח''ל

בית אבות בית בכפר הדרים/בן יהודה

בן יהודה/דרך הפועל

התע''ש/יד חרוצים

התע''ש/יוחנן הסנדלר

התע''ש/גלגלי הפלדה

וייצמן/התע''ש

וייצמן/משה דיין

תחנה מרכזית כפ''ס/ויצמן

וייצמן/רוטשילד

וייצמן/ירושלים

קניון ערים/וייצמן

וייצמן/ברנר

ויצמן/זאב גלר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/419874/1446632/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-419874&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%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%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94-Israel-1-10-419874-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94


כיוון: רעננה ← כפר סבא

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו רעננה ← כפר סבא

07:05 - 22:25ראשון

07:05 - 22:25שני

07:05 - 22:25שלישי

07:05 - 22:25רביעי

07:05 - 22:25חמישי

06:45 - 13:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 15
כיוון: רעננה ← כפר סבא

תחנות: 35
משך הנסיעה: 37 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מכבי אש/טשרניחובסקי

בית חולים מאיר

מדרשית נעם/ד''ר משה סנה

ד''ר משה סנה/ברקן

בגין/משה סנה

שד. מנחם בגין/דוד רמז

שדרות בגין/רפפורט

מחלף רעננה צפון

שדרות וייצמן/התדהר

החרושת/ויצמן

החרושת/המסגר

קניון רננים

התעשייה/רננים

דפנה/דולב

דפנה/התדהר

דפנה/התדהר

דפנה/דולב

קניון רננים/התעשייה

החרושת/המסגר

החרושת/ויצמן

שדרות וייצמן/החרושת

שדרות וייצמן/עקיבא

מחלף רעננה צפון

קניון כפר סבא הירוקה/שד' מנחם בגין

ד''ר משה סנה/אהוד מנור

מדרשית נעם/ד''ר משה סנה

משה סנה/תלם

בית חולים מאיר

טשרניחובסקי/גולומב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/419874/1446632/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-419874&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/419874/1446895/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-419874&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 15 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

ויצמן / גלר

וייצמן/גורדון

קניון ערים/וייצמן

ויצמן/ירושלים

וייצמן/רוטשילד

ויצמן / תל חי

הגליל/וייצמן

וייצמן/הראשונים

תע''ש/ויצמן

התע''ש/גלגלי הפלדה

התע''ש/יוחנן הסנדלר

התע''ש/יד חרוצים

בן יהודה/דרך הפועל

בן יהודה/חטיבת הנח''ל

מרכז דוד/הנביאים

תרי עשר/אלישע

תרי עשר/גדעון

בי''ס הדמוקרטי/תרי עשר

ישעיהו/בת יפתח

הנביאים/ישעיהו

איזור התעשיה כפר סבא

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/419874/1446895/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-419874&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/15/419874/1446632/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-419874&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%91%D7%90%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94
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