מרוץ רעננה :8.3.19
שינויים בתל אביב במסלולי הקווים – :347 ,213 ,48 ,47 ,29 ,19 ,16 ,9 ,6 ,3,4 ,2 ,1

*ייתכנו שינויים נוספים אותם לא נוכל לדעת מראש.





קו  1מכפר סבא לרעננה:
תבוטלנה התחנות:

קו  1מרעננה לכפר סבא:
תבוטלנה התחנות:

אחוזה/הרב יצחק נסים

37013

בית ספר אגם/יאיר

37100

אחוזה/רבוצקי

37062

אלימלך רימלט/הגלבוע

37102

אחוזה/ביאליק

37060

משה סנה/רבקה גובר

37101

אחוזה/השוק

37058

ויצמן/רבקה גובר

36603

אחוזה/ז'בוטינסקי

37056

גאולה  /פרץ

36609

אחוזה/בן גוריון

37055

התקווה/האחווה

36617

אחוזה/סוקולוב

37052

מורדי הגטאות/הנורית

36621

אחוזה/מגדל

36614

קיבוץ גלויות/החלוץ

36620

אחוזה/עציון

36612

התחייה/קיבוץ גלויות

36618

בית לוינשטיין/אחוזה

36601

התחייה/התקומה

36616

אחוזה/דרך ירושלים

36599

בית כנסת/י.ל.פרץ

36606

פרץ/גאולה

36608

גאולה/דרך ירושלים

36607

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם 36605

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם 36604





קו  213מהרצליה לקלנסווה:

קו  29מכפר סבא להרצליה:

תבוטלנה התחנות:

תבוטלנה התחנות:

אחוזה/דרך ירושלים

36599

אחוזה/הרב יצחק נסים

37013

וייצמן/ירושלים

39948

אחוזה/רבוצקי

37062

הנשיאים/וייצמן

39953

אחוזה/ביאליק

37060

ויצמן/קרן היסוד

39898

אחוזה/השוק

37058

ויצמן/החרושת

34259

אחוזה/ז'בוטינסקי

37056

אחוזה/בן גוריון

37055

אחוזה/סוקולוב

37052

תבוטלנה התחנות:

אחוזה/מגדל

36614

עקיבא/שד .הרדוף

39903

אחוזה/עציון

36612

אחוזה/השוק

37058

בית לוינשטיין/אחוזה

36601

אחוזה/בן גוריון

37055

אחוזה/הרב יצחק נסים

37013

אחוזה/מגדל

36614

אחוזה/עציון

36612

בית לוינשטיין/אחוזה

36601



קו  347מרעננה לתל אביב:





קו  48מתל אביב לרעננה:
תבוטלנה התחנות:

קו  48מרעננה לתל אביב:
תבוטלנה התחנות:

ירושלים/הבריגדה

26911

לב הפארק/וייצמן

36597

אחוזה/דרך ירושלים

36599

ויצמן/רבקה גובר

36603

גאולה  /פרץ

36609

גאולה  /פרץ

36609

התקווה/האחווה

36617

וייצמן/הנשר

36602

מורדי הגטאות/הנורית

36621

לב הפארק/וייצמן

36597

קיבוץ גלויות/החלוץ

36620

התחייה/קיבוץ גלויות

36618

התחייה/התקומה

36616

בית כנסת/י.ל.פרץ

36606

פרץ/גאולה

36608

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם 36605

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם 36604
מרכז מסחרי/דרך ירושלים

36598

דרך ירושלים/הבריגדה היהודית 26912
גאולה/דרך ירושלים

36607

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם 36604
מרכז מסחרי/דרך ירושלים

36598

דרך ירושלים/הבריגדה היהודית 26912





קו  47מרעננה לתל אביב:
תבוטלנה התחנות:

קו  5מחרוצים לרעננה:
תבוטלנה התחנות:

אחוזה/הרב יצחק נסים

37013

החרושת/וייצמן

39900

אחוזה/רבוצקי

37062

בורוכוב/וייצמן

39897

אחוזה/ביאליק

37060

קרן היסוד/וייצמן

39899

אחוזה/השוק

37058

קרן היסוד/הקוממיות

39927

אחוזה/ז'בוטינסקי

37056

קרן היסוד/ההסתדרות

39928

אחוזה/בן גוריון

37055

קרן היסוד/גולומב

39884

אחוזה/סוקולוב

37052

אחוזה/בן גוריון

37054

אחוזה/מגדל

36614

אחוזה/אליעזר יפה

37057

אחוזה/עציון

36612

אחוזה/השוק

37059

בית לוינשטיין/אחוזה

36601

אחוזה/רבוצקי

37061

