
כיוון: נסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו נסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך

ההצלחה

05:20 - 23:35ראשון

05:20 - 23:35שני

05:20 - 23:35שלישי

05:20 - 23:35רביעי

05:20 - 23:35חמישי

06:00 - 16:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7
כיוון: נסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה

תחנות: 45
משך הנסיעה: 60 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 7 נסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה: 05:20 - 23:35

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

מפה ולוחות זמנים של קו 7

צפייה באתרנסיה/התעשיין ← יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה 7

נסיה/התעשיין

שמוטקין/פנחס בן דוד

דרך המכבים/פריימן

שדרות הציונות/דרך המכבים

שדרות הציונות/אלימלך צמיר

העצמאות/אהרון אוזן

הרב צאלח/האגס

אלי כהן/המוכתר

אלי כהן/האחים גלזר

גיבורי ישראל/השניים

גיבורי ישראל/שלום שבזי

שלום שבזי/גיבורי ישראל

לוז/בארי

לוז/התפוז

הרב צאלח/קיבוץ גלויות

שדרות היובל/העצמאות

שדרות היובל/נחלת יהודה

משה דיין/יצחק בן צבי

שאול המלך/מלכי ישראל

אנילביץ'/שלמה המלך

אנילביץ'/שלום אש

אנילביץ'/הרב משה איבגי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/204133/5609002/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204133&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%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%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94-Israel-1-1-204133-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94


לוחות זמנים ומפה של קו 7 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

אנילביץ'/החלוץ

חנה סנש/זלמן שניאור

זלמן שניאור/אבא הלל סילבר

מרכז קהילתי סילבר

הנחשול/הדייגים

הנחשול/ה' באייר

לוי אשכול/חסידי אומות העולם

תור הזהב/לוי אשכול

מורשת ישראל/ריב''ל

השירה העברית/הרב קאפח

חיים בר לב/גדולי ישראל

חיים בר לב/משה דיין

שדרות משה דיין/בסקינד

ת. רכבת משה דיין

יוסף ספיר/שמעון ישראלי

יוסף ספיר/השר חיים שפירא

משה שרת/פנקס

שדרות רחבעם זאבי/יוסף ספיר

שד.מרילנד/שד.רחבעם זאבי

סופרלנד/שדרות מרילנד

מתחם יס פלאנט

חונים נוסעים ראשון לציון/דרך ההצלחה

יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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