מפה ולוחות זמנים של קו 15

15

כפר סבא ↔ רעננה

צפה באתר

לקו ) 15כפר סבא ↔ רעננה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1כפר סבא←רעננה (2) 20:40 - 06:00 :רעננה←כפר סבא22:00 - 07:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  15וכדי לדעת מתי יגיע קו 15

כיוון :כפר סבא←רעננה
 27תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

20:40 - 06:00

שני

20:40 - 06:00

התע''ש/יד חרוצים

שלישי

20:40 - 06:00

התע''ש/יוחנן הסנדלר

רביעי

20:40 - 06:00

חמישי

20:40 - 06:00

איזור התעשיה כפר סבא

התע''ש/גלגלי הפלדה
HaTaas

וייצמן/הר תבור

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

ויצמן/גייסות השריון
וייצמן/תל חי
וייצמן/רוטשילד
וייצמן/ירושלים
קניון ערים/וייצמן
וייצמן/ברנר
קרית חינוך/וייצמן
Weizmann

מכבי אש/טשרניחובסקי
בית חולים מאיר
ד''ר משה סנה/קדושי קהיר
ד''ר משה סנה/ברקן
Dr. Moshe Sneh

בגין/משה סנה
Menahem Begin Avenue

מידע על קו 15
כיוון :כפר סבא←רעננה
תחנות27 :
משך הנסיעה 25 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :איזור התעשיה כפר סבא,
התע''ש/יד חרוצים ,התע''ש/יוחנן הסנדלר ,התע''ש/גלגלי
הפלדה ,וייצמן/הר תבור ,ויצמן/גייסות השריון ,וייצמן/תל חי,
וייצמן/רוטשילד ,וייצמן/ירושלים ,קניון ערים/וייצמן ,וייצמן/ברנר,
קרית חינוך/וייצמן ,מכבי אש/טשרניחובסקי ,בית חולים מאיר,
ד''ר משה סנה/קדושי קהיר ,ד''ר משה סנה/ברקן ,בגין/משה
סנה ,שד .מנחם בגין/דוד רמז ,שדרות בגין/רפפורט ,מחלף
רעננה צפון ,וייצמן/התדהר ,החרושת/ויצמן,
החרושת/המסגר ,קניון רננים ,התעשייה/רננים ,דפנה/דולב,
דפנה/התדהר

שד .מנחם בגין/דוד רמז
שדרות בגין/רפפורט
מחלף רעננה צפון
וייצמן/התדהר
החרושת/ויצמן
 5החרושת

החרושת/המסגר
 8המסגר

קניון רננים
התעשייה/רננים
דפנה/דולב
 9דפנה

דפנה/התדהר
HaTidhar

כיוון :רעננה←כפר סבא
 27תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

22:00 - 07:00

שני

22:00 - 07:00

דפנה/דולב

שלישי

22:00 - 07:00

התעשיה/הסדנא

רביעי

22:00 - 07:00

חמישי

22:00 - 07:00

דפנה/התדהר

החרושת/המסגר
 8המסגר

החרושת/ויצמן

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

 11החרושת

ויצמן/החרושת
 16שדרות ויצמן

ויצמן/עקיבא
צומת רעננה צפון
Naomi Shemer

שדרות בגין/נעמי שמר
סנה/קדושי קהיר
משה סנה/השמחה
משה סנה/תלם
Dr. Moshe Sneh

בית חולים מאיר
טשרניחובסקי/גולומב
ויצמן  /גלר
Weizmann

וייצמן/גורדון
וייצמן/סוקולוב
ויצמן/ירושלים
וייצמן/רוטשילד
ויצמן  /תל חי
וייצמן/רבקה גובר
HaGalil

וייצמן/גייסות השריון
תע''ש/ויצמן

מידע על קו 15
כיוון :רעננה←כפר סבא
תחנות27 :
משך הנסיעה 25 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :דפנה/התדהר ,דפנה/דולב,
התעשיה/הסדנא ,החרושת/המסגר ,החרושת/ויצמן,
ויצמן/החרושת ,ויצמן/עקיבא ,צומת רעננה צפון ,שדרות
בגין/נעמי שמר ,סנה/קדושי קהיר ,משה סנה/השמחה ,משה
סנה/תלם ,בית חולים מאיר ,טשרניחובסקי/גולומב ,ויצמן /
גלר ,וייצמן/גורדון ,וייצמן/סוקולוב ,ויצמן/ירושלים,
וייצמן/רוטשילד ,ויצמן  /תל חי ,וייצמן/רבקה גובר ,וייצמן/גייסות
השריון ,תע''ש/ויצמן ,התע''ש/גלגלי הפלדה ,התע''ש/יוחנן
הסנדלר ,התע''ש/יד חרוצים ,איזור התעשיה כפר סבא

התע''ש/גלגלי הפלדה
התע''ש/יוחנן הסנדלר
HaTaas

התע''ש/יד חרוצים
איזור התעשיה כפר סבא
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