
כיוון: בית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו

82 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 18
לוח זמנים של קו בית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו

00:10 - 03:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

22:00 - 23:30חמישי

00:10 - 03:30שישי

22:00 - 23:30שבת

מידע על קו 18
כיוון: בית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו

תחנות: 82
משך הנסיעה: 89 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית חולים לניאדו, הרב
מיימון/מוריה, בלפור/קמיל הויסמנס, בית הבאר/נחום סוקולוב,

הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן, וייצמן/איכילוב, שדרות
וייצמן/יהודה הנשיא, י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן, ויצמן/ששת
הימים, שדרות חיים וייצמן/שער העמק, הרצל/בנימין מינץ,

הרצל/עולי הגרדום, פנקס/הקדר, קניון הדרים, האורזים/צבי
שכטרמן, דוד פנקס/צבי שכטרמן, צבי שכטרמן/הפלדה, צבי

שכטרמן/דרך דגניה, אליעזר קפלן/שרה מלכין, יוסף
שפרינצק/משה מונטיפיורי, שפרינצק/שרה מלכין, יוסף
שפרינצק/עובדיה אברהם הכהן, יוסף שפרינצק/מיכאל

הלפרין, ארלוזורוב/הלפרין, ארלוזורוב/השומר,
ההשכלה/השומר, ההשכלה/הרב יהודה אונטרמן,

ההשכלה/האוניברסיטה, דרך הפארק/האוניברסיטה, דרך
הפארק/אלונים, הברבור/הזמיר, הזמיר/השחף, הזמיר/הנשר,

מכללת נתניה/החינוך העברי, דגניה\קלויזנר, דגניה/פרח,
דרך דגניה/ליבר זאב, דרך דגניה/בני וו.רייך, בני וו. רייך/אדר,

הצורן/הארי טרומן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,
הגביש/המחקר, בית חרושת טבע, שד. גיבורי

ישראל/התרופה, שדרות גיבורי ישראל/הבונים, שד. גיבורי
ישראל/האומנות, איקאה/שדרות גיבורי ישראל, צומת

אביר/כביש 553, קניון עיר ימים/זלמן שז''ר, זלמן שז''ר/אמנון
ותמר, אהוד מנור/מנחם בגין, חוף פולג/רמת פולג, החוף

הירוק, חוף פולג/רמת פולג, אהוד מנור/מנחם בגין, שזר\אמנון

לקו 18 בית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו: 00:10 - 03:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 18 וכדי לדעת מתי יגיע קו 18

צפייה באתרבית חולים לניאדו ← בית חולים לניאדו 18

בית חולים לניאדו
HaRav Maimon

הרב מיימון/מוריה

בלפור/קמיל הויסמנס

בית הבאר/נחום סוקולוב

הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן

וייצמן/איכילוב

שדרות וייצמן/יהודה הנשיא

י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן

ויצמן/ששת הימים

שדרות חיים וייצמן/שער העמק

הרצל/בנימין מינץ

הרצל/עולי הגרדום

פנקס/הקדר
HaKadar

קניון הדרים

האורזים/צבי שכטרמן
4 האורזים

דוד פנקס/צבי שכטרמן

צבי שכטרמן/הפלדה

צבי שכטרמן/דרך דגניה

מפה ולוחות זמנים של קו 18
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ותמר, קניון עיר ימים/זלמן שז''ר, פנחס לבון/גולדה מאיר,
רופין/שד. פנחס לבון, פנחס לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום

עליכם, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, משטרה/בן צבי,
שד. בן צבי/שמחה ארליך, בן צבי/נחום, בית ספר

טשרניחובסקי/בן צבי, שד. בן צבי/היהלומן אברהם, שד.
בנימין/הרב טביב, שד. בן אב''י/שד. בנימין, שד.

בנימין/תחכמוני, שד. בנימין/שד. ירושלים, ת. מרכזית נתניה,
שוק עירוני, ויצמן\שפירא משה, וייצמן/שרת, חיים וייצמן/משה

איכילוב, שד.וייצמן/סוקולוב, קמיל הויסמנס/רבי עקיבא,
בלפור/קמיל הויסמנס, הרב מיימון/מוריה, בית חולים לניאדו

אליעזר קפלן/שרה מלכין

יוסף שפרינצק/משה מונטיפיורי
Sprinzak

שפרינצק/שרה מלכין
Sprinzak

יוסף שפרינצק/עובדיה אברהם הכהן

יוסף שפרינצק/מיכאל הלפרין

ארלוזורוב/הלפרין
Arlosoroff

ארלוזורוב/השומר

ההשכלה/השומר

ההשכלה/הרב יהודה אונטרמן
HaHaskala

ההשכלה/האוניברסיטה

דרך הפארק/האוניברסיטה

דרך הפארק/אלונים

הברבור/הזמיר

הזמיר/השחף

הזמיר/הנשר
HaNesher

מכללת נתניה/החינוך העברי

דגניה\קלויזנר
University Roundabout

דגניה/פרח

דרך דגניה/ליבר זאב

דרך דגניה/בני וו.רייך
Deganya

בני וו. רייך/אדר
Benny W. Reich

הצורן/הארי טרומן
HaZoran

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish
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בית חרושת טבע
Giborey Israel Avenue

שד. גיבורי ישראל/התרופה

שדרות גיבורי ישראל/הבונים

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

צומת אביר/כביש 553

קניון עיר ימים/זלמן שז''ר

זלמן שז''ר/אמנון ותמר
3 בני ברמן

אהוד מנור/מנחם בגין

חוף פולג/רמת פולג

החוף הירוק

חוף פולג/רמת פולג

אהוד מנור/מנחם בגין

שזר\אמנון ותמר
Zalman Shazar

קניון עיר ימים/זלמן שז''ר

פנחס לבון/גולדה מאיר

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

משטרה/בן צבי

שד. בן צבי/שמחה ארליך

בן צבי/נחום

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/היהלומן אברהם

שד. בנימין/הרב טביב
1 הרב טביב אברהם



שד. בן אב''י/שד. בנימין
57 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/תחכמוני

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Binjamin Avenue

שוק עירוני

ויצמן\שפירא משה

וייצמן/שרת

חיים וייצמן/משה איכילוב
Weizmann Avenue

שד.וייצמן/סוקולוב

קמיל הויסמנס/רבי עקיבא
Rabi Akiva

בלפור/קמיל הויסמנס

הרב מיימון/מוריה

בית חולים לניאדו
HaRav Maimon



לוחות זמנים ומפה של קו 18 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.
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