מפה ולוחות זמנים של קו 821

 821עפולה ↔ רעננה

צפה באתר

לקו ) 821עפולה ↔ רעננה( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1עפולה←רעננה (2) 22:00 - 05:05 :רעננה←עפולה23:30 - 00:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  821וכדי לדעת מתי יגיע קו 821

כיוון :עפולה←רעננה
 51תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 821
לוח זמנים של קו עפולה←רעננה
ראשון

22:00 - 05:05

שני

22:00 - 05:05

שלישי

13:50 - 05:50

רביעי

22:30 - 20:00

חמישי

22:00 - 05:05

הבנים/שרה מלכין

שישי

15:50 - 05:50

מסעף מחנה עמוס

שבת

22:00 - 16:00

ת .מרכזית עפולה/רציפים
Kehilat Zion

הבנים/יהושע חנקין
הבנים/הקונגרס הציוני

צומת הסרגל
צומת מגידו
ואדי עארה

מסעף ביאדה
מסעף משירפה
מסעף מוסמוס
כביש /65צומת אום אל פחם
כביש /65אום אל פאחם א
כביש /65אום אל פאחם ב
מסעף מי עמי
צומת משטרת עירון
65/6524
צומת עארה
צומת ברטעה
צומת כפר קרע

מידע על קו 821
כיוון :עפולה←רעננה
תחנות51 :
משך הנסיעה 80 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית עפולה/רציפים,
הבנים/יהושע חנקין ,הבנים/הקונגרס הציוני ,הבנים/שרה
מלכין ,מסעף מחנה עמוס ,צומת הסרגל ,צומת מגידו ,מסעף
ביאדה ,מסעף משירפה ,מסעף מוסמוס ,כביש /65צומת אום
אל פחם ,כביש /65אום אל פאחם א ,כביש /65אום אל פאחם
ב ,מסעף מי עמי ,צומת משטרת עירון ,65/6524 ,צומת
עארה ,צומת ברטעה ,צומת כפר קרע ,צומת משמר הגבול,
צומת כרכור ,צומת חנה ,צומת אלון ,צומת גרנות ,משרדי
חברת חשמל/צה''ל ,הנשיא וייצמן/לבוצקין ,הנשיא
וייצמן/הבנים ,ת .מרכזית חדרה/הורדה ,תחנה מרכזית חדרה,
שערי חדרה/כביש  ,4צומת יער חדרה ,צומת מטע ,צומת
הרוא''ה ,צומת אלישיב ,צומת חפר ,צומת מעברות ,צומת
העוגן/כביש  ,5700צומת העוגן ,צומת רופין ,צומת השרון,
צומת פרדסיה ,צומת הדסים )לכיוון דרום( ,כביש /4תל צור,
צומת אבן יהודה ,מחלף דרור ,מחלף הדרים ,מחלף הדרים,
צומת בני ציון ,מחלף בצרה ,וייצמן/כביש  ,4מסוף צומת
רעננה

צומת משמר הגבול
צומת כרכור
צומת חנה
צומת אלון
צומת גרנות
משרדי חברת חשמל/צה''ל
הנשיא וייצמן/לבוצקין
Ahimeir Abba

הנשיא וייצמן/הבנים
ת .מרכזית חדרה/הורדה
תחנה מרכזית חדרה
שערי חדרה/כביש 4
צומת יער חדרה
צומת מטע
צומת הרוא''ה
צומת אלישיב
צומת חפר
צומת מעברות
צומת העוגן/כביש 5700
צומת העוגן
צומת רופין
צומת השרון
צומת פרדסיה
צומת הדסים )לכיוון דרום(
כביש /4תל צור
צומת אבן יהודה
מחלף דרור
מחלף הדרים
מחלף הדרים

צומת בני ציון
מחלף בצרה
וייצמן/כביש 4
מסוף צומת רעננה

כיוון :רעננה←עפולה
 46תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 821
לוח זמנים של קו רעננה←עפולה
ראשון

23:30 - 00:15

שני

23:30 - 00:15

שלישי

14:50 - 00:15

רביעי

23:20 - 20:30

חמישי

23:30 - 00:15

מחלף בני ציון

שישי

15:45 - 00:15

מחלף הדרים

שבת

23:20 - 17:00

מסוף רעננה
HaPnina

צומת כפר סבא רעננה צפון
מחלף בצרה

מחלף דרור
צומת אבן יהודה
צומת הדסים )לכיוון צפון(
צומת אילנות
צומת פרדסיה
מסוף בית-ליד
צומת רופין
צומת העוגן
צומת מעברות
צומת חפר
אלישיב
צומת הרוא''ה
צומת מטע
Haifa Raanana Road

צומת יער חדרה
Haifa Raanana Road

ת .מרכזית חדרה/הורדה
תחנה מרכזית חדרה
הנשיא וייצמן/ירושלים
 80הנשיא

משרדי חברת חשמל/צה''ל
צומת גרנות

מידע על קו 821
כיוון :רעננה←עפולה
תחנות46 :
משך הנסיעה 77 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף רעננה ,צומת כפר סבא
רעננה צפון ,מחלף בצרה ,מחלף בני ציון ,מחלף הדרים,
מחלף דרור ,צומת אבן יהודה ,צומת הדסים )לכיוון צפון( ,צומת
אילנות ,צומת פרדסיה ,מסוף בית-ליד ,צומת רופין ,צומת
העוגן ,צומת מעברות ,צומת חפר ,אלישיב ,צומת הרוא''ה,
צומת מטע ,צומת יער חדרה ,ת .מרכזית חדרה/הורדה,
תחנה מרכזית חדרה ,הנשיא וייצמן/ירושלים ,משרדי חברת
חשמל/צה''ל ,צומת גרנות ,צומת אלון ,צומת מחנה  ,80צומת
כרכור ,צומת משמר הגבול ,צומת כפר קרע ,צומת ברטעה,
צומת עארה ,צומת עין אלסהלה ,צומת משטרת עירון ,מסעף
מי עמי ,כביש /65אום אל פאחם א ,כביש /65אום אל פאחם
ב ,צומת אום אל פחם ,מסעף מוסמוס ,מסעף משירפה ,צומת
מגידו ,צומת הסרגל ,מסעף מחנה עמוס דרום ,הבנים/שרה
מלכין ,הבנים/וולפסון ,הבנים/יהושע חנקין ,ת .מרכזית
עפולה/הורדה

צומת אלון
צומת מחנה 80
צומת כרכור
צומת משמר הגבול
צומת כפר קרע
צומת ברטעה
צומת עארה
צומת עין אלסהלה
צומת משטרת עירון
מסעף מי עמי
כביש /65אום אל פאחם א
כביש /65אום אל פאחם ב
צומת אום אל פחם
מסעף מוסמוס
מסעף משירפה
צומת מגידו
צומת הסרגל
מסעף מחנה עמוס דרום
הבנים/שרה מלכין
הבנים/וולפסון
הבנים/יהושע חנקין
ת .מרכזית עפולה/הורדה
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