מפה ולוחות זמנים של קו 2

2

צומת רעננה ↔ דרך השרון/הפנינה

צפה באתר

לקו  2צומת רעננה ↔ דרך השרון/הפנינה יש מסלול אחד .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1צומת רעננה←דרך השרון/הפנינה22:30 - 05:30 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  2וכדי לדעת מתי יגיע קו 2

כיוון :צומת רעננה←דרך השרון/הפנינה
 34תחנות

צומת רעננה
HaPnina

אחוזה/הרב יצחק נסים
אחוזה/רבוצקי
Ahuza

אחוזה/ביאליק

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 2
לוח זמנים של קו צומת רעננה←דרך השרון/הפנינה
ראשון

22:30 - 05:30

שני

22:30 - 05:30

שלישי

22:30 - 05:30

רביעי

22:30 - 05:30

חמישי

22:30 - 05:30

שישי

14:15 - 06:00

שבת

לא פעיל

אחוזה/השוק
בורוכוב/הנגב
בורוכוב/החשמונאים
Borokhov

בורוכוב/ההגנה
Borokhov

בורוכוב/הפלמ''ח
בורוכוב/ברל כצנלסון
Borokhov

בורוכוב/וייצמן
Weizmann Avenue

דב הוז/סעדיה גאון
Saadia Gaon

דב הוז/יוחנן בן זכאי
Ben Zakai

אסתר המלכה/עתידים
Esther HaMalka

התעשיה/הסדנא
החרושת/המסגר

מידע על קו 2
כיוון :צומת רעננה←דרך השרון/הפנינה
תחנות34 :
משך הנסיעה 38 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :צומת רעננה ,אחוזה/הרב יצחק
נסים ,אחוזה/רבוצקי ,אחוזה/ביאליק ,אחוזה/השוק,
בורוכוב/הנגב ,בורוכוב/החשמונאים ,בורוכוב/ההגנה,
בורוכוב/הפלמ''ח ,בורוכוב/ברל כצנלסון ,בורוכוב/וייצמן ,דב
הוז/סעדיה גאון ,דב הוז/יוחנן בן זכאי ,אסתר המלכה/עתידים,
התעשיה/הסדנא ,החרושת/המסגר ,החרושת/ויצמן,
החרושת/וייצמן ,בורוכוב/וייצמן ,קרן היסוד/וייצמן,
מקלט/שמואל הנגיד ,איזי שפירא/שבזי ,שבזי/אבן עזרא,
המחתרות/שפינוזה ,מגדל/ההגנה' ,דב גרונר/מרדכי אנילביץ,
אלי כהן/חפץ חיים ,החי''ל/חפץ חיים ,אחוזה/מוצקין,
אחוזה/בן גוריון ,אחוזה/אליעזר יפה ,אחוזה /השוק,
אחוזה/רבוצקי ,דרך השרון/הפנינה

 8המסגר

החרושת/ויצמן
 11החרושת

החרושת/וייצמן
בורוכוב/וייצמן
Weizmann Avenue

קרן היסוד/וייצמן
Keren HaYesod

מקלט/שמואל הנגיד
Shmuel HaNagid

איזי שפירא/שבזי
שבזי/אבן עזרא
המחתרות/שפינוזה
HaMachtarot

מגדל/ההגנה
'דב גרונר/מרדכי אנילביץ
HaHagana

אלי כהן/חפץ חיים
החי''ל/חפץ חיים
אחוזה/מוצקין
אחוזה/בן גוריון
אחוזה/אליעזר יפה
HaMaalot

אחוזה /השוק
 1ברנר

אחוזה/רבוצקי
דרך השרון/הפנינה
HaSharon

לוחות זמנים ומפה של קו  2זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
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