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שירות לתחנת כפר סבא



שירות לתחנת הוד השרון



שירות לתחנת רעננה דרום



שירות לתחנות בימי שישי



במוצששירות לתחנת כפר סבא 
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שביעות רצון מההגעה לרכבת| כפר סבא נורדאו



?מה מקשה על ההגעה לתחנת הרכבת

חוסר תיאום בין שעות האוטובוסים "

"והרכבות

אין צל בדרך ונורא חם בקיץ להגיע לתחנת  "

"הרכבת

מזרח כפר )קיים רק קו אחד ויחיד מאזור עצום של העיר "

לתחנת הרכבת ואין שום תיאום בין לוחות הזמנים ( סבא

" של הרכבת והאוטובוס

אין אוטובוסים לכוכב יאיר מכפר סבא בתדירות  "

"הגיונית ויש שם חברה גדולה שמעסיקה המון אנשים



שביעות רצון מההגעה לרכבת| הוד השרון סוקולוב



?מה מקשה על ההגעה לתחנת הרכבת

"  מרחק רב מידי מהבית אל תחנת האוטובוס"

צריך שיהיה שביל אופניים נפרד ולא נסיעה על 

הכביש שמסכנת אותי

דקות  20ולוקח , בבוקר7אין חניה ברכבת אחרי "

"לפחות מהרכבת לשכונה בבוקר ובצהריים
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?מה יגרום לך להשתמש יותר ברכבת

כלל התחנות הוד השרון סוקולוב כפר סבא נורדאו



כפר סבא בוחרת בתחבורה  

הציבורית

רישמיעכשיו זה 

:  לינק לשאלון

https://forms.gle/TNmLK3ZJSMv1RFsJ8


