
כיוון: ירושלים ← רמת רחל

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו ירושלים ← רמת רחל

00:00 - 23:40ראשון

00:00 - 23:40שני

00:00 - 23:40שלישי

00:00 - 23:40רביעי

00:00 - 23:40חמישי

00:00 - 17:00שישי

21:00 - 23:40שבת

מידע על קו 7
כיוון: ירושלים ← רמת רחל

תחנות: 36
משך הנסיעה: 37 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 7 (ירושלים ← רמת רחל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ירושלים ← רמת רחל: 00:00 - 23:40(2) רמת רחל ← ירושלים: 00:00 - 23:20

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

מפה ולוחות זמנים של קו 7

צפייה באתרירושלים ← רמת רחל 7

קמפוס ספרא/מסוף כפר ההייטק

קמפוס ספרא/מעונות ליברמן

קמפוס ספרא/המכון למדעי החיים

הספרייה הלאומית

קמפוס ספרא/מסוף הכניסה לאוניברסיטה

מוזיאון המדע/שד' המוזיאונים

מוזיאון ישראל/ויז

קפלן/רופין

הכנסת/קפלן

גן הורדים/זוסמן

בית המשפט העליון/זוסמן

חניון הלאום/שדרות יצחק רבין

בצלאל/כורזין

בצלאל/טרומפלדור

בית מזי''א/עליאש

אגריפס/כי''ח

ככר הדוידקה/הנביאים

תחנת רקל''ה יפו מרכז/שטראוס

המלך ג'ורג'/בן יהודה

המלך ג'ורג'/קק''ל

קרן היסוד/אחד העם

קרן היסוד/שלום עליכם

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/204135/612214/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204135&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%9C
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%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%9C-Israel-1-1-204135-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%9C


כיוון: רמת רחל← ירושלים

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו רמת רחל ← ירושלים

05:30 - 23:20ראשון

00:00 - 23:20שני

00:00 - 23:20שלישי

00:00 - 23:20רביעי

00:00 - 23:20חמישי

00:00 - 17:00שישי

21:10 - 23:50שבת

מידע על קו 7
כיוון: רמת רחל ← ירושלים

תחנות: 35
משך הנסיעה: 40 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

החאן/דוד רמז

המעבדה/דרך חברון

דרך חברון/ חנוך אלבק

דרך חברון/אסתר המלכה

ינובסקי/דרך חברון

בי''ס המסורתי/ביתר

עין גדי/ביתר

קורא הדורות/בית הערבה

קורא הדורות/קלאוזנר

לייב יפה/מוזס

לייב יפה/רבדים

מכללת לינדנבאום/לייב יפה

שער/רמת רחל

מסוף/רמת רחל

מסוף/רמת רחל

שער/רמת רחל

מכללת לינדנבאום/לייב יפה

לייב יפה/רבדים

לייב יפה/מוזס

קורא הדורות/קלוזנר

ביתר/לנקין

עין גדי/אפרתה

דרך בית לחם/רבקה

דרך בית לחם/יהודה

דרך בית לחם/אסתר המלכה

דרך בית לחם/לויד ג'ורג'

גן הפעמון/דרך בית לחם

קרן היסוד/שלום עליכם

קרן היסוד/אחד העם

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/204135/612214/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204135&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%9C
https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/204135/612213/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204135&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%9C


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

המלך ג'ורג'/קק''ל

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

ככר הדוידקה/הנביאים

כי''ח/יפו

עליאש

בצלאל/טרומפלדור

בצלאל/נסים בכר

חניון הלאום/שדרות יצחק רבין

בית משפט העליון/זוסמן

גן הורדים/זוסמן

הכנסת/קפלן

מוזיאון ישראל/וייז

מוזיאון המדע/שד' המוזיאונים

מסוף הכניסה קמפוס ספרא/דרך בלפור

תיכון האקדמיה למוסיקה

קמפוס ספרא/המכון למדעי החיים

קמפוס ספרא/המכון למדעי כדור הארץ

קמפוס ספרא/מעונות צוויג

קמפוס ספרא/מסוף כפר ההייטק

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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