
כיוון: תל אביב-יפו ← נתניה

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 615
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← נתניה

08:00 - 12:25ראשון

08:00 - 12:25שני

08:00 - 12:25שלישי

08:00 - 12:25רביעי

08:00 - 12:25חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 615
כיוון: תל אביב-יפו ← נתניה

תחנות: 42
משך הנסיעה: 73 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 615 תל אביב-יפו ← נתניה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) תל אביב-יפו ← נתניה: 08:00 - 12:25

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 615 וכדי לדעת מתי יגיע קו 615

מפה ולוחות זמנים של קו 615

צפייה באתרתל אביב-יפו ← נתניה 615

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים

המסגר/יד חרוצים

המסגר/בן אביגדור

קריית הממשלה/דרך מנחם בגין

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין

E ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי

דרך נמיר/חיים לבנון

דרך נמיר/אינשטיין

מכללת לוינסקי/דרך נמיר

מחלף גלילות מערב

צומת הרצליה

מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שד. גיבורי ישראל/הבונים

שדרות גיבורי ישראל/התרופה

בית חרושת אביק

הגביש/המחשב

מכללת הרמלין/המחקר

בני וו. רייך/אדר

דרך דגניה/הרב שלום איפרגן

דרך דגניה/ליבר זאב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/615/760421/3363201/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-760421&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%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%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-Israel-1-10-760421-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 615 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

דרך דגניה/אלונים

אלונים/דרך דגניה

אלונים/המורן

הברבור/הזמיר

הזמיר/הנשר

מכללת נתניה/החינוך העברי

האוניברסיטה/דרך דגניה

דרך דגניה/פרופסור יוסף קלאוזנר

החרמון/הרטום

יוסף קלאוזנר/שדרות טום לנטוס

חורשת הסרג'נטים/האוניברסיטה

ההשכלה/האוניברסיטה

ההשכלה/הרב יהודה אונטרמן

הרב צירלסון/השומר

הרב גד מכלוף/שמואל לנדאו

יוסף שפרינצק/הרב הגר

יוסף שפרינצק/יוסף ויתקין

יוסף שפרינצק/הרב מנחם זמבה

אליעזר קפלן/יוסף אהרונוביץ'

ת. רכבת נתניה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/615/760421/3363201/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-10-760421&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94
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