מפה ולוחות זמנים של קו 7

7

נהרייה ↔ מ.א .מטה אשר

צפה באתר

לקו ) 7נהרייה ↔ מ.א .מטה אשר( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1מ.א .מטה אשר←נהרייה (2) 05:55 - 05:15 :נהרייה←מ.א .מטה אשר07:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  7וכדי לדעת מתי יגיע קו 7

כיוון :מ.א .מטה אשר←נהרייה
 12תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו מ.א .מטה אשר←נהרייה
ראשון

05:55 - 05:15

שני

05:55 - 05:15

שד .הנשיא בן צבי/דרך הזיתים

שלישי

05:55 - 05:15

השיירה/יחיעם

רביעי

05:55 - 05:15

חמישי

05:55 - 05:15

בית חולים ממשלתי

דרך השיירה/רמב''ם
HaShayara

רבי עקיבא/דרך סטרומה

שישי

05:55

שבת

לא פעיל

Rabi Akiva

קיבוץ גלויות/ניל''י
ניל"י

קיבוץ גלויות/נחמן סירקין
Kibutz Galuyot

קיבוץ גלויות/הר תבור
Har Tavor

ספריה עירונית/דרך העצמאות
HaAtzmaut

המייסדים/בר יהודה
המייסדים/הרצל
ת .מרכזית נהריה/הורדה

מידע על קו 7
כיוון :מ.א .מטה אשר←נהרייה
תחנות12 :
משך הנסיעה 8 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית חולים ממשלתי ,שד .הנשיא בן
צבי/דרך הזיתים ,השיירה/יחיעם ,דרך השיירה/רמב''ם ,רבי
עקיבא/דרך סטרומה ,קיבוץ גלויות/ניל''י ,קיבוץ גלויות/נחמן
סירקין ,קיבוץ גלויות/הר תבור ,ספריה עירונית/דרך העצמאות,
המייסדים/בר יהודה ,המייסדים/הרצל ,ת .מרכזית
נהריה/הורדה

כיוון :נהרייה←מ.א .מטה אשר
 33תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו נהרייה←מ.א .מטה אשר
ראשון

07:15

שני

07:15

צומת נהריה

שלישי

07:15

דרך העצמאות/דרך יחיעם

רביעי

07:15

חמישי

07:15

ת .מרכזית נהריה/רציפים

העצמאות/המייסדים
קיבוץ גלויות/הר תבור

שישי

לא פעיל

שבת

לא פעיל

קיבוץ גלויות/ביל''ו
רבי עקיבא/דרך השיירה
דרך השיירה/רמב''ם
HaShayara

הנגב/עמק יזרעאל
HaNegev

שדרות הנשיא בן צבי/מכבי אש
שד .הנשיא בן צבי/דרך הזיתים
בית חולים ממשלתי
שד .הנשיא בן צבי/דרך הזיתים
השיירה/יחיעם
דרך השיירה/רמב''ם
HaShayara

רבי עקיבא/דרך סטרומה
Rabi Akiva

קיבוץ גלויות/ניל''י
ניל"י

קיבוץ גלויות/נחמן סירקין
Kibutz Galuyot

קיבוץ גלויות/הר תבור
Har Tavor

ספריה עירונית/דרך העצמאות
HaAtzmaut

צומת נהריה
 7חניתה

וייצמן/ישורון

מידע על קו 7
כיוון :נהרייה←מ.א .מטה אשר
תחנות33 :
משך הנסיעה 27 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית נהריה/רציפים ,צומת
נהריה ,דרך העצמאות/דרך יחיעם ,העצמאות/המייסדים,
קיבוץ גלויות/הר תבור ,קיבוץ גלויות/ביל''ו ,רבי עקיבא/דרך
השיירה ,דרך השיירה/רמב''ם ,הנגב/עמק יזרעאל ,שדרות
הנשיא בן צבי/מכבי אש ,שד .הנשיא בן צבי/דרך הזיתים ,בית
חולים ממשלתי ,שד .הנשיא בן צבי/דרך הזיתים,
השיירה/יחיעם ,דרך השיירה/רמב''ם ,רבי עקיבא/דרך
סטרומה ,קיבוץ גלויות/ניל''י ,קיבוץ גלויות/נחמן סירקין ,קיבוץ
גלויות/הר תבור ,ספריה עירונית/דרך העצמאות ,צומת
נהריה ,וייצמן/ישורון ,הנרייטה סולד/וייצמן ,וייצמן/הסייפן,
בלפור/הסייפן ,בלפור  ,2בלפור/זלמן שז''ר ,זלמן שז''ר/בלפור,
זלמן שז''ר/הצלף ,שד .זלמן שז''ר/אירית ,מסעף עין שרה,
מסעף מזרעה  /כביש  ,4מרכז מסחרי 2

הנרייטה סולד/וייצמן
וייצמן/הסייפן
בלפור/הסייפן
בלפור 2
בלפור/זלמן שז''ר
זלמן שז''ר/בלפור
זלמן שז''ר/הצלף
שד .זלמן שז''ר/אירית
מסעף עין שרה
מסעף מזרעה  /כביש 4
מרכז מסחרי 2
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