
כיוון: הבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד
הלום/הורדה

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7א
לוח זמנים של קו הבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד

הלום/הורדה

05:10ראשון

05:10 - 18:45שני

05:10שלישי

05:10רביעי

05:10חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7א
כיוון: הבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה

תחנות: 42
משך הנסיעה: 46 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 7א (הבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה: 05:10 (2) ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף ← הבושם/האומן: 05:30 - 18:45

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

צפייה באתרהבושם/האומן ← ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה 7א

הבושם/האומן

הבושם/בעלי המלאכה

התעסוקה/היהלומים19 היהלומים

הבנאים/האורגים

HaOrgimהאורגים/התקשורת

האורגים/הבנאים

שדרות הנשיא וייצמן/האורגים

שדרות הנשיא וייצמן/ז'בוטינסקי

רמב''ם/ויצמן

Eli Cohenמרכז מסחרי ב'/קיבוץ גלויות

שבי ציון/אח''י אילת

שבי ציון/ההסתדרות

אבא הלל סילבר/מקס נורדאו

בית ספר יהלום/הרב מנחם מנדל הגר

הטיילת/סמטת אל הים

מרכז קליטה ב/מרטין בובר

חוף לידו/הטיילת

רוגוזין/האלמוגים27 רוגזין

רוגוזין/חיים משה שפירא37 רוגזין

חיים משה שפירא/זלמן ארן12 שפירא

Yehuda HaLevyיהודה הלוי/דב גאפונוב

מפה ולוחות זמנים של קו 7א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/516084/6020832/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D~2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%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%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-17-516084-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


Moshe Ibn Ezraאבן עזרא/ארלוזורוב

אבן עזרא/שדרות ירושלים48 ביאליק

שד' ירושלים/התקומה21 העצמאות

Rotary Squareדב גור/נתן אלבז

מרכז מסחרי רובע ו'/דב גור

Bet Tsadik Milmanמילמן/דב גור

הרותם/החרצית18 הרותם

הרותם/הצבעוני43 הרותם

הצבעוני/הכלנית19 הצבעוני

HaKalanitהכלנית/מבוא האתרוג

הרותם/מבוא הדגנית

הרותם/מבוא הכרכום3 הרותם

הנורית/הרקפת24 הנורית

הרב משאש/הרב קלישר

רש''י/רבנו גרשום

רשי/פתח תקווה

רש''י/מטולה

Rehovotרחובות/פתח תקווה

המשנה

משה סנה

ת. רכבת אשדוד עד הלום/הורדה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/516084/6020832/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D~2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף ← הבושם/האומן

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7א
לוח זמנים של קו ת. רכבת אשדוד עד

הלום/איסוף ← הבושם/האומן

לא פעילראשון

05:30 - 18:45שני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7א
כיוון: ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף ← הבושם/האומן

תחנות: 40
משך הנסיעה: 46 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת. רכבת אשדוד עד הלום/איסוף

משה סנה

Rehovotרחובות/אדוננו ברוך

רש''י/אור חיים

Rashiשד.רש''י/רבנו תם

הרב יוסף משאש/הרב קלישר

הכלנית/הנורית

הרותם/מבוא הכרכום1 הרותם

HaRotemהרותם/מבוא השרביטן

הכלנית/מבוא האתרוג34 הכלנית

הצבעוני/הגויבה21 הצבעוני

הצבעוני/הרותם9 הצבעוני

הרותם/החרצית27 הרותם

Bet Tsadik Milmanמילמן/דב גור

Dov Gurמרכז מסחרי רובע ו'/דב גור

בני ברית/יהודה הלוי

שדרות ירושלים/שדרות בני ברית

אבן עזרא/ביאליק26 משה אבן עזרא

Yehuda HaLevyקניון לב אשדוד/יהודה הלוי

Shapiraחיים משה שפירא/ארן

חיים משה שפירא/החובלים23 שפירא

שדרות משה דיין/רוגוזין

חוף לידו/הטיילת

הטיילת/מקס נורדאו

HaTayeletהטיילת/מקס נורדאו

בית ספר יהלום/הרב מנחם מנדל הגר

אבא הלל סילבר/מקס נורדאו

HaVradimמרכז מסחרי רובע א'/שבי ציון

שבי ציון/הראשונים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/516084/6020827/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D~2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/7%D7%90/516084/6020827/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D~2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


שבי ציון/שדרות הרצל

Eli Cohenקיבוץ גלויות/שבי ציון

רמב''ם/שד. הנשיא וייצמן

שדרות הנשיא
HaNasi Weizman Avenueוייצמן/ז'בוטינסקי

ביס עמל/האורגים

האורגים/התקשורת

HaOrgimהאורגים/הבנאים

HaTa'asukaהבנאים/האורגים

התעסוקה/היהלומים

הבושם/בעלי המלאכה

הבושם/האומן



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%90/516084/6020832/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D~2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D~2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://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%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%2F%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%20%D7%A2%D7%93%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94&lang=he

