
כיוון: אבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת סלונים/מפעל
הש''ס

57 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו אבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת

סלונים/מפעל הש''ס

00:10 - 23:45ראשון

00:00 - 23:45שני

00:00 - 23:45שלישי

00:00 - 23:45רביעי

00:00 - 23:45חמישי

00:00 - 06:50שישי

21:30 - 23:50שבת

מידע על קו 7
כיוון: אבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס

תחנות: 57
משך הנסיעה: 43 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 7 (אבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס) יש 4 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס: 00:00 - 23:45(2) אדמורי ויזניץ/אבא שאול ← בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס:

07:00 - 19:45(3) בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס ← אדמורי ויזניץ/הרב שך: 00:00 - 23:45(4) כנסת מרדכי/הרב אבא שאול ← אדמורי
ויזניץ/הרב שך: 12:02

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 7 וכדי לדעת מתי יגיע קו 7

מפה ולוחות זמנים של קו 7

צפייה באתראבא שאול/דרך הרמ''ז ← בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס 7

אבא שאול/דרך הרמ''ז

אבא שאול/הורדה

אבא שאול א

אדמורי ויזניץ/אבא שאול

הרב שך/אוהב ישראל

בית יעקב/הרב שך

הרב ש''ך ד

בית כנסת/הרב שך

הרב שך/כביש 10

הרב שך ג

בית כנסת ביאלא

קדושת לוי / הרב שך

יסוד העבודה/פחד יצחק

פארק שבעת המינים

שטיבלאך קהל חסידים/פחד יצחק

הרב ברים/פחד יצחק

מרכז מסחרי כיכר העיר

סנטר גארדן

קרית חינוך/בניין דוד

אהל שרה/בנין דוד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/6109752/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1
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%91%D7%90_%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%A8%D7%9E_%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A9_%D7%A1-Israel-1-13-428419-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1


מרכז חירום/אוהל שרה

קדושת לוי/שלום רב

קדושת לוי/הר''ן

מרכז מסחרי כיכר העיר

מרכז מסחרי לב ביתר

מרכז מסחרי לב ביתר

גני ילדים בית יעקב

חב''ד/ מעזריטש

ישיבת נזר התלמוד/חב''ד

כנסת מרדכי/הרב יעקב מוצפי

כנסת מרדכי/כנסת יחזקאל

כנסת מרדכי/הרב אבא שאול

דרך הרמז/סדיגורא

בית ספר משמרת מאיר

איגרות משה/כף החיים

כף החיים א

כף החיים/מעלות טשכנוב

הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף

הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ

הרבי מנדבורנא א

נדבורנא / בבא סאלי

בבא סאלי/ נדבורנא

בבא סאלי / אש קודש

ריב'ז / אש קודש

ריב'ז / נועם אלימלך

רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף קארו

רבי אלעזר המודעי/הגר''א

רבי עקיבא/אור החיים

עירייה

האדמו''ר מרוז'ין/רבי עקיבא

רוז'ין/ הטוב והמטיב

דברי חיים / התעוררות תשובה

דברי חיים/מעלות כתר תורה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/6109752/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1


כיוון: אדמורי ויזניץ/אבא שאול ← בית כנסת סלונים/מפעל
הש''ס

54 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו אדמורי ויזניץ/אבא שאול ← בית כנסת

סלונים/מפעל הש''ס

07:00 - 19:45ראשון

07:00 - 19:45שני

07:00 - 19:45שלישי

07:00 - 19:45רביעי

07:00 - 19:45חמישי

07:00 - 16:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7
כיוון: אדמורי ויזניץ/אבא שאול ← בית כנסת סלונים/מפעל

הש''ס
תחנות: 54

משך הנסיעה: 39 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

מתנ''ס עירוני/רבי נחמן מברסלב

מפעל הש''ס/זוועהיל

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס

אדמורי ויזניץ/אבא שאול

הרב שך/אוהב ישראל

בית יעקב/הרב שך

הרב ש''ך ד

בית כנסת/הרב שך

הרב שך/כביש 10

הרב שך ג

בית כנסת ביאלא

קדושת לוי / הרב שך

יסוד העבודה/פחד יצחק

פארק שבעת המינים

שטיבלאך קהל חסידים/פחד יצחק

הרב ברים/פחד יצחק

מרכז מסחרי כיכר העיר

סנטר גארדן

קרית חינוך/בניין דוד

אהל שרה/בנין דוד

מרכז חירום/אוהל שרה

קדושת לוי/שלום רב

קדושת לוי/הר''ן

מרכז מסחרי כיכר העיר

מרכז מסחרי לב ביתר

מרכז מסחרי לב ביתר

גני ילדים בית יעקב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/5464032/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1
https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/5464032/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1


כיוון: בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס ← אדמורי ויזניץ/הרב
שך

53 תחנות

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס ← אדמורי

ויזניץ/הרב שך

חב''ד/ מעזריטש

ישיבת נזר התלמוד/חב''ד

כנסת מרדכי/הרב יעקב מוצפי

כנסת מרדכי/כנסת יחזקאל

כנסת מרדכי/הרב אבא שאול

דרך הרמז/סדיגורא

בית ספר משמרת מאיר

איגרות משה/כף החיים

כף החיים א

כף החיים/מעלות טשכנוב

הרב אוירבאך/הרב מקרטשניף

הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ

הרבי מנדבורנא א

נדבורנא / בבא סאלי

בבא סאלי/ נדבורנא

בבא סאלי / אש קודש

ריב'ז / אש קודש

ריב'ז / נועם אלימלך

רבי אלעזר המודעי/רבי יוסף קארו

רבי אלעזר המודעי/הגר''א

רבי עקיבא/אור החיים

עירייה

האדמו''ר מרוז'ין/רבי עקיבא

רוז'ין/ הטוב והמטיב

דברי חיים / התעוררות תשובה

דברי חיים/מעלות כתר תורה

מתנ''ס עירוני/רבי נחמן מברסלב

מפעל הש''ס/זוועהיל

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/6109753/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1


00:00 - 23:45ראשוןצפייה בלוחות הזמנים של הקו

00:00 - 23:45שני

00:00 - 23:45שלישי

00:00 - 23:45רביעי

00:00 - 23:45חמישי

00:00 - 16:00שישי

21:20 - 23:40שבת

מידע על קו 7
כיוון: בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס ← אדמורי ויזניץ/הרב שך

תחנות: 53
משך הנסיעה: 38 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס

מפעל הש''ס/מעלות גאוני בריסק

ברסלב/אודיטוריום

דברי חיים/החיד''א

דברי חיים/ התעוררות תשובה

האדמו''ר מרוז'ין/בעל התניא

עירייה

רבי עקיבא / סלונים

בית יעקב אהבת חסד

רבי אלעזר המודעי/החיד''א

פארק חזון יוסף

רבי יוחנן בן זכאי/חפץ חיים

בית כנסת קליבלנד/הבבא סאלי

טיפת חלב/בבא סאלי

נדבורנא/ בבא סאלי

הרבי מנדבורנא א

הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא

הרב אוירבאך/חלקת יואב

כף החיים/מעלות טשכנוב

כף החיים א

אגרות משה/מעלות רבי הלל

אגרות משה / קנייבסקי

דרך הרמ''ז/מפעל הש''ס

כנסת מרדכי/הרב אבא שאול

כנסת מרדכי/כנסת יחזקאל

חב''ד/מוצפי

ישיבת נזר התלמוד/חב''ד

חב''ד/ מעזריטש

מעזריטש/חב''ד

בית כנסת חב''ד/המגיד ממעזריטש

בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/6109753/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1
https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/428419/6109753/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-13-428419&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%91%D7%90%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%D7%9E%27%27%D7%96%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%27%27%D7%A1


כיוון: כנסת מרדכי/הרב אבא שאול ← אדמורי ויזניץ/הרב
שך

30 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו כנסת מרדכי/הרב אבא שאול ← אדמורי

ויזניץ/הרב שך

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

12:02שישי

לא פעילשבת

הר''ן/מעזריטש

הר''ן/קדושת לוי

קדושת לוי/שלום רב

בית כנסת חסד לאברהם/קדושת לוי

קדושת לוי/אוהל שרה

מרכז חירום/אוהל שרה

אהל שרה/בנין דוד

קרית חינוך/בניין דוד

סנטר גארדן

מרכז מסחרי כיכר העיר

הרב ברים/פחד יצחק

שטיבלאך קהל חסידים/פחד יצחק

פארק שבעת המינים

פחד יצחק/יסוד העבודה

הרב שך/קדושת לוי

בית כנסת ביאלא

הרב שך ג

הרב שך/כביש 10

בית כנסת/הרב שך

בית יעקב/הרב שך

הרב שך/אוהב ישראל

אדמורי ויזניץ/הרב שך

כנסת מרדכי/הרב אבא שאול

כנסת מרדכי/כנסת יחזקאל

חב''ד/מוצפי

ישיבת נזר התלמוד/חב''ד

חב''ד/ מעזריטש

מעזריטש/חב''ד

בית כנסת חב''ד/המגיד ממעזריטש
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

בית כנסת באיאן/המגיד ממעזריטש

הר''ן/מעזריטש

הר''ן/קדושת לוי

קדושת לוי/שלום רב

בית כנסת חסד לאברהם/קדושת לוי

קדושת לוי/אוהל שרה

מרכז חירום/אוהל שרה

אהל שרה/בנין דוד

קרית חינוך/בניין דוד

סנטר גארדן

מרכז מסחרי כיכר העיר

הרב ברים/פחד יצחק

שטיבלאך קהל חסידים/פחד יצחק

פארק שבעת המינים

פחד יצחק/יסוד העבודה

הרב שך/קדושת לוי

בית כנסת ביאלא

הרב שך ג

הרב שך/כביש 10

בית כנסת/הרב שך

בית יעקב/הרב שך

הרב שך/אוהב ישראל

אדמורי ויזניץ/הרב שך
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