
כיוון: פתח תקווה ← ראש העין

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7א
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← ראש העין

21:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7א
כיוון: פתח תקווה ← ראש העין

תחנות: 46
משך הנסיעה: 40 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 7א (פתח תקווה ← ראש העין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פתח תקווה ← ראש העין: 00:00 - 23:30 (2) ראש העין ← פתח תקווה: 00:00 - 23:30

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

צפייה באתרפתח תקווה ← ראש העין 7א

חניון קרית אריה/החרש
HaHarash

יגיע כפיים/הפסגות

אבשלום גיסין/משה דיין

חברת חשמל/משה דיין

בי''ח בלינסון/גשר אבנת

ז'בוטינסקי/צה''ל
Reich Haviva

ז'בוטינסקי/יצחק שדה
2 יצחק שדה

ברון הירש / מונטיפיורי
Baron Hirsh

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

שטמפפר/חיים עוזר
18 יהושע שטמפפר

יהושע שטמפפר/רמב''ם
Yehoshua Stampfer

שטמפפר/אברבנל
Yehoshua Stampfer

יהושע שטמפפר/יהושע חנקין
Yehoshua Stampfer

הגר''א/לינדוי

צומת גנים/ירושלים

צומת גבעת השלוש

מפה ולוחות זמנים של קו 7א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/433869/1518795/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
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%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F-Israel-1-17-433869-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


גבעת השלושה

צומת אפק
Israel National Trail

צומת ראש העין

המרץ/היצירה

שוק/מנצורה

שלום מנצורה/הרב שלום זכריה

הרב שלום שבזי/שלום מנצורה

הרב שלום שבזי/העצמאות
HaRav Shalom Shabazi

שבזי/וולפסון
1 / 3 וולפסון

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי/משעול הרב שלמה מדר

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

יהודה הלוי/רש''י
Har HaMor

יהודה הלוי/רש''י

רש''י/צדק
Metsada

רש''י/החלוץ

שילה/רש''י

יהודה הלוי/הרב כלף

יהודה הלוי/רש''י

צה''ל/יהושע בן נון

צה''ל/מודיעין
Tsahal

צה''ל/הרש''ש

צה''ל/אבן עזרא

אבן עזרא/מודיעין

אבן עזרא/הגר''א
HaGra

יהושע בן נון/כנפי נשרים
Givati

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/433869/1518795/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

נתן שאול/יהודה הלוי

בית העלמין
Shaul Natan



כיוון: ראש העין ← פתח תקווה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7א
לוח זמנים של קו ראש העין ← פתח תקווה

15:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7א
כיוון: ראש העין ← פתח תקווה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 53 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

בית עלמין

יהושע בן נון/צה''ל

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהושע בן נון/הרש''ש

יהושע בן נון/כנפי נשרים

אבן עזרא/הגר''א
HaGra

אבן עזרא/מודיעין

צה''ל/אבן עזרא

צה''ל/הרש''ש

צה''ל/מודיעין

יהודה הלוי/צה''ל
Yehuda HaLevy

יהודה הלוי/הנביאים

יהודה הלוי/הרב כלף

יהודה הלוי/מלכי ישראל

יהודה הלוי/תיכון בגין

הרב שלום שבזי/הלח''י

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

בית ספר רמב''ם/הרב שלום שבזי

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי / שלמה המלך
1 / 3 וולפסון

הרב שלום שבזי / צה''ל
HaRav Shalom Shabazi

כיכר אלי כהן / הרב שלום שבזי

שלום מנצורה/רבי עקיבא

מנצורה/המרץ

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/433869/1518796/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/433869/1518796/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F


אזור תעשיה
HaMerets

המרץ/444

צומת ראש העין
Rosch HaAjin

פארק אפק/483

גבעת השלושה

גבעת השלושה

צומת גנים/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי

יהושע שטמפפר / יהושע חנקין
Yehoshua Stampfer

שטמפפר/המכבים

שטמפפר/משטרה
32 יהושע שטמפפר

שטמפפר/בר כוכבא
18 יהושע שטמפפר

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

ז'בוטינסקי/קרול

ז'בוטינסקי/ אורלוב

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
Alter Winkler

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

חברת חשמל/משה דיין

אבשלום גיסין / משה דיין
Avshalom Gisin

יגיע כפיים/הפסגות

מסוף חרש
HaHarash



לוחות זמנים ומפה של קו 7א 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/433869/1518795/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://prod-seo-resources-gen.moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F&lang=he

