
כיוון: אריאל ← נתניה

58 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 73
לוח זמנים של קו אריאל ← נתניה

04:50ראשון

04:50שני

04:50שלישי

04:50רביעי

04:50חמישי

04:50שישי

19:00שבת

מידע על קו 73
כיוון: אריאל ← נתניה

תחנות: 58
משך הנסיעה: 104 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מגרש כדורגל, אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, רמת

הגולן/אדום, דרך הציונות/שער הגיא, דרך הציונות/מצדה,
דרך הציונות/מבצע הראל, דרך הציונות/מבצע חירם, דרך

הציונות/מבצע עובדה, דרך תא''ל אורי בראון/מעלה הגבעה,
דרך תא''ל אורי בראון/האצ''ל, העצמאות/דרך עפרון, דרך

עפרון/השומרון, מרכז שיקום/דרך עפרון, דרך עפרון/המלאכה,
צומת אריאל, צומת גיתי, הר השומרון/נחל קנה, צומת רבבה,

מסוף שדרות הראשונים, צומת יקיר, מחנה קדום, מעלה
שניאור/תבואת שמש, דרך הציונות/מעלה שניאור, צרכניה,
מעלה שניאור/תבואות שמש, מסעף קדומים, מגרש ספורט,

בית כנסת, שיר השירים/סובה, שבי שומרון/יציאה,
המכבים/הגפן, מזכירות, עינב, דרך הרא''ה/יהלום,

צרכניה/אבני חפץ, כרמל/לבונה, כרמל/גלעד, איבי נחל/שניר,
גלעד/איבי נחל, גלעד/המור, יהלום/ספיר, מחסום תאנים,

הגפן/שדרות הזיתים, הגפן/התאנה, צומת בארותיים, צומת
תנובות, צומת ינוב, צומת חניאל, העצמאות/שד. בגין,

העצמאות/העלייה, צומת השרון למערב, צומת גנות הדר,
צומת שער חפר, צומת נווה איתמר, הרצל/עולי הגרדום,

הרצל/מינץ, ת. מרכזית נתניה/הורדה

לקו 73 (אריאל ← נתניה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אריאל ← נתניה: 04:50 (2) נתניה ← אריאל: 23:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 73 וכדי לדעת מתי יגיע קו 73

צפייה באתראריאל ← נתניה 73

מגרש כדורגל

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן
Ramat Ha'Golan

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

רמת הגולן/אדום
Ramat Ha'Golan

דרך הציונות/שער הגיא

דרך הציונות/מצדה

דרך הציונות/מבצע הראל

דרך הציונות/מבצע חירם
21 דרך הציונות

דרך הציונות/מבצע עובדה

דרך תא''ל אורי בראון/מעלה הגבעה

דרך תא''ל אורי בראון/האצ''ל

העצמאות/דרך עפרון

דרך עפרון/השומרון

מרכז שיקום/דרך עפרון

דרך עפרון/המלאכה

צומת אריאל

צומת גיתי

הר השומרון/נחל קנה

מפה ולוחות זמנים של קו 73

https://moovitapp.com/israel-1/lines/73/143091/308424/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94
https://moovitapp.com/index/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-line-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-Israel-1-17-143091-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


צומת רבבה

מסוף שדרות הראשונים

צומת יקיר

מחנה קדום

מעלה שניאור/תבואת שמש
Tvuot Shemesh

דרך הציונות/מעלה שניאור

צרכניה

מעלה שניאור/תבואות שמש
Tvuot Shemesh

מסעף קדומים

מגרש ספורט

בית כנסת

שיר השירים/סובה

שבי שומרון/יציאה

המכבים/הגפן

מזכירות

עינב

דרך הרא''ה/יהלום
Shoham

צרכניה/אבני חפץ

כרמל/לבונה

כרמל/גלעד

איבי נחל/שניר

גלעד/איבי נחל

גלעד/המור
HaMor

יהלום/ספיר

מחסום תאנים

הגפן/שדרות הזיתים

הגפן/התאנה
HaGefen

https://moovitapp.com/israel-1/lines/73/143091/308424/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


צומת בארותיים

צומת תנובות

צומת ינוב

צומת חניאל

העצמאות/שד. בגין

העצמאות/העלייה

צומת השרון למערב

צומת גנות הדר

צומת שער חפר

צומת נווה איתמר

הרצל/עולי הגרדום

הרצל/מינץ

ת. מרכזית נתניה/הורדה
Binjamin Avenue



כיוון: נתניה ← אריאל

78 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 73
לוח זמנים של קו נתניה ← אריאל

23:45ראשון

23:45שני

23:45שלישי

23:45רביעי

23:45חמישי

13:15שישי

23:15שבת

מידע על קו 73
כיוון: נתניה ← אריאל

תחנות: 78
משך הנסיעה: 135 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית נתניה/רציפים,
הרצל/בנימין מינץ, הרצל/עולי הגרדום, צומת נווה איתמר,

צומת שער חפר, צומת גנות הדר, מסוף בית ליד,
העצמאות/שד. בגין, צומת חניאל, צומת ינוב, צומת תנובות,

צומת בארותיים, התאנה/שדרות הזיתים, שדרות
הזיתים/הגפן, מחסום תאנים, דרך הרא''ה/יהלום,

צרכניה/אבני חפץ, כרמל/לבונה, כרמל/גלעד, איבי נחל/שניר,
גלעד/איבי נחל, גלעד/המור, יהלום/ספיר, המכבים/הגפן,

מזכירות, עינב, מגרש ספורט, בית כנסת, שיר השירים/סובה,
שבי שומרון/יציאה, מחנה קדום, מעלה שניאור/תבואת שמש,

דרך הציונות/מעלה שניאור, דרך הציונות/יהלום, יפה
נוף/מעלה רש''י, מבוא צפנת/נחלה, אולפנה/מבוא צפנת,

מבוא צפנת/תרצה, היובל/הנבל, גני ילדים/היובל,
היובל/הגיתית, מבוא צפנת/תרצה, מבוא צפנת/שילה, מבוא

צפנת/נחלה, יפה נוף/מעלה רש''י, דרך הציונות/יפה נוף,
צרכניה, מעלה שניאור/תבואות שמש, מעלה שניאור/דרך

הראשונים, מעלה שניאור/מעלה דוד, הרב פנחס לוין/נתיבות
שלום, הרב פנחס לוין/איילת השחר, הרב פנחס לוין/חזון

עובדיה, כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן, כיכר רמב''ם/רבי
מאיר מפרימישלן, הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן, הרב

פנחס לוין/חזון עובדיה, הרב פנחס לוין/איילת השחר, הרב
פנחס לוין/נתיבות שלום, הבעש''ט/הרב פנחס לוין, מסוף

שדרות הראשונים, צומת יקיר, הר השומרון/נחל קנה, צומת
רבבה, צומת גיתי, צומת אריאל, קניון אריאל/דרך רון נחמן,

העצמאות/גנים, דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה, דרך תא''ל
אורי בראון/ההגנה, מרכז אלמוג/דרך הציונות, דרך

הציונות/השקד, דרך הציונות/מצדה, רמת הגולן/אדום, רמת
הגולן/הגלבוע, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, אוניברסיטת

אריאל/רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל/כביש 31

ת. מרכזית נתניה/רציפים

הרצל/בנימין מינץ

הרצל/עולי הגרדום

צומת נווה איתמר

צומת שער חפר

צומת גנות הדר

מסוף בית ליד

העצמאות/שד. בגין

צומת חניאל

צומת ינוב

צומת תנובות

צומת בארותיים

התאנה/שדרות הזיתים
HaTeena

שדרות הזיתים/הגפן
שדרות הזיתים

מחסום תאנים

דרך הרא''ה/יהלום
Shoham

צרכניה/אבני חפץ

כרמל/לבונה

כרמל/גלעד

איבי נחל/שניר

גלעד/איבי נחל

גלעד/המור
HaMor

יהלום/ספיר

המכבים/הגפן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/73/143091/387238/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


מזכירות

עינב

מגרש ספורט

בית כנסת

שיר השירים/סובה

שבי שומרון/יציאה

מחנה קדום

מעלה שניאור/תבואת שמש
Tvuot Shemesh

דרך הציונות/מעלה שניאור

דרך הציונות/יהלום

יפה נוף/מעלה רש''י

מבוא צפנת/נחלה

אולפנה/מבוא צפנת

מבוא צפנת/תרצה

היובל/הנבל

גני ילדים/היובל

היובל/הגיתית

מבוא צפנת/תרצה

מבוא צפנת/שילה

מבוא צפנת/נחלה

יפה נוף/מעלה רש''י

דרך הציונות/יפה נוף

צרכניה

מעלה שניאור/תבואות שמש
Tvuot Shemesh

מעלה שניאור/דרך הראשונים

מעלה שניאור/מעלה דוד

הרב פנחס לוין/נתיבות שלום

הרב פנחס לוין/איילת השחר

הרב פנחס לוין/חזון עובדיה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/73/143091/387238/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן

כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן
Kikar Rambam

הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן

הרב פנחס לוין/חזון עובדיה

הרב פנחס לוין/איילת השחר

הרב פנחס לוין/נתיבות שלום

הבעש''ט/הרב פנחס לוין

מסוף שדרות הראשונים

צומת יקיר

הר השומרון/נחל קנה

צומת רבבה

צומת גיתי

צומת אריאל

קניון אריאל/דרך רון נחמן

העצמאות/גנים
Ha'Atsmaut

דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה

דרך תא''ל אורי בראון/ההגנה

מרכז אלמוג/דרך הציונות

דרך הציונות/השקד

דרך הציונות/מצדה

רמת הגולן/אדום

רמת הגולן/הגלבוע

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/כביש 31



לוחות זמנים ומפה של קו 73 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit 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.

© Moovit 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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