
כיוון: מסוף רעננה ← מסוף רעננה

צפה בלוחות הזמנים של הקו36 תחנות

לוחות זמנים של קו 8
לוח זמנים של קו מסוף רעננה ← מסוף רעננה

07:15 - 17:30ראשון

07:15 - 17:30שני

07:15 - 17:30שלישי

07:15 - 17:30רביעי

07:15 - 17:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 8
כיוון: מסוף רעננה ← מסוף רעננה

תחנות: 36
משך הנסיעה: 50 דק׳

התחנות בהן עובר הקו: מסוף רעננה, אחוזה/הרב יצחק
נסים, רבוצקי/ששת הימים, רבוצקי/אלעזר, רבוצקי/האלה,

וייצמן/התדהר, החרושת/וייצמן, בורוכוב/וייצמן, קרן
היסוד/וייצמן, קרן היסוד/הקוממיות, מרכז לקשיש/ההגנה,

המחתרות/שפינוזה, הנשיאים/יהודה בורלא, הנשיאים/וייצמן,
וייצמן/דרך ירושלים, רבקה גובר/ויצמן, אלימלך

רימלט/הגלבוע, יאיר/רימלט, ויצמן/רבקה גובר, גאולה/דרך
ירושלים, מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם, בית

לוינשטיין/אחוזה, אחוזה/עציון, המלכים/יגאל ידין,
המלכים/יעקב דורי, הפרחים/הלוטוס, בי''ס תל''י/הפרחים,

הפרחים/משה דיין, פרדס משותף/הרצל, בן גוריון/פרדס
משותף, אוסטרובסקי/בן גוריון, אחוזה/בן גוריון, אחוזה/אליעזר

יפה, אחוזה/ השוק, אחוזה/רבוצקי, מסוף רעננה

לקו 8 מסוף רעננה ↔ מסוף רעננה יש מסלול אחד. במהלך השבוע, שעות הפעילות הן:
(1) מסוף רעננה ← מסוף רעננה: 07:15 - 17:30

היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו 8 וכדי לדעת מתי יגיע קו 8

צפה באתרמסוף רעננה ↔ מסוף רעננה 8

מסוף רעננה
HaPnina

אחוזה/הרב יצחק נסים

רבוצקי/ששת הימים

רבוצקי/אלעזר

רבוצקי/האלה

וייצמן/התדהר

החרושת/וייצמן

בורוכוב/וייצמן
Weizmann Avenue

קרן היסוד/וייצמן
Keren HaYesod

קרן היסוד/הקוממיות

מרכז לקשיש/ההגנה
HaHagana

המחתרות/שפינוזה
HaMachtarot

הנשיאים/יהודה בורלא
Avraham Shlonski

הנשיאים/וייצמן

וייצמן/דרך ירושלים

רבקה גובר/ויצמן
Moshe Shapira

מפה ולוחות זמנים של קו 8
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אלימלך רימלט/הגלבוע

יאיר/רימלט

ויצמן/רבקה גובר
HaSnunit

גאולה/דרך ירושלים

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
Yerushalaim

בית לוינשטיין/אחוזה

אחוזה/עציון

המלכים/יגאל ידין
Ha'Solan

המלכים/יעקב דורי
HaVered

הפרחים/הלוטוס

בי''ס תל''י/הפרחים

הפרחים/משה דיין
HaPrahim

פרדס משותף/הרצל
Zimermann Square

בן גוריון/פרדס משותף
Ben Gurion

אוסטרובסקי/בן גוריון
Ben Gurion

אחוזה/בן גוריון

אחוזה/אליעזר יפה
HaMaalot

אחוזה/ השוק
1 ברנר

אחוזה/רבוצקי

מסוף רעננה
HaPnina
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לוחות זמנים ומפה של קו 8 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
www.moovit.com. היעזר בMoovit App 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.
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