
כיוון: בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת. מרכזית
נתניה

33 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת.

מרכזית נתניה

לא פעילראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

11:50שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 7
כיוון: בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת. מרכזית נתניה

תחנות: 33
משך הנסיעה: 33 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר אלדד/שדרות גולדה
מאיר, שדרות גולדה מאיר/משעול קיפניס, 'נאות גולדה א,

נאות גולדה\חזני, רופין/שד. פנחס לבון, פנחס לבון/ישראל בר
יהודה, לבון/שלום עליכם, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת,

יצחק גרינבוים/ד''ר שמורק, הנרייטה סולד/סטופ, ד''ר
סטופ/הנרייטה סולד, אריה מוצקין/ד''ר סטופ, מוצקין/כהן

מגורי, לוי אשכול/שמחה ארליך, בלומנפלד/יעקב דורי,
הבריגדה היהודית/חיים ברלב, הבריגדה היהודית/החפץ חיים,

דוד רזניק/החפץ חיים, לוי אשכול/יעקב דורי, לוי אשכול/יעקב
דורי, שמחה ארליך/לוי אשכול, שד. בן גוריון/שמחה ארליך, בן

עמי/שמחה ארליך, שד. עובד בן עמי/קהילת צפת, שדרות
עובד בן עמי/פייר קניג, בן עמי\צהלה, מלון כרמל/שדרות בן

גוריון, ז'בוטינסקי/סמילנסקי, ז'בוטינסקי/קרליבך,
סמילנסקי/שד. ירושלים, שד.ירושלים/שד. בנימין, שד.

בנימין/שד. ירושלים, ת. מרכזית נתניה

לקו 7 (בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת. מרכזית נתניה) יש 3 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת. מרכזית נתניה: 11:50 (2) החוף הירוק ← ת. מרכזית נתניה: 06:55 - 22:15 (3) ת. מרכזית

נתניה ← החוף הירוק: 06:15 - 21:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 7 וכדי לדעת מתי יגיע קו 7

צפייה באתרבית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר ← ת. מרכזית נתניה 7

בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר

שדרות גולדה מאיר/משעול קיפניס

'נאות גולדה א

נאות גולדה\חזני
Golda Meir

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

יצחק גרינבוים/ד''ר שמורק

הנרייטה סולד/סטופ

ד''ר סטופ/הנרייטה סולד

אריה מוצקין/ד''ר סטופ
Arie Motzkin

מוצקין/כהן מגורי

לוי אשכול/שמחה ארליך
Erlich

בלומנפלד/יעקב דורי
Yaakov Dori

מפה ולוחות זמנים של קו 7

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/63096/158524/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%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%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93_%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-Israel-1-2-63096-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93%2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


הבריגדה היהודית/חיים ברלב

הבריגדה היהודית/החפץ חיים

דוד רזניק/החפץ חיים
HaHafetz Haim

לוי אשכול/יעקב דורי
Levi Eshkol

לוי אשכול/יעקב דורי

שמחה ארליך/לוי אשכול

שד. בן גוריון/שמחה ארליך

בן עמי/שמחה ארליך

שד. עובד בן עמי/קהילת צפת
Oved Ben Ami

שדרות עובד בן עמי/פייר קניג

בן עמי\צהלה

מלון כרמל/שדרות בן גוריון

ז'בוטינסקי/סמילנסקי

ז'בוטינסקי/קרליבך

סמילנסקי/שד. ירושלים
Smilansky Moshe

שד.ירושלים/שד. בנימין
Brodezky

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Ahad HaAm

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/63096/158524/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


כיוון: החוף הירוק ← ת. מרכזית נתניה

39 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו החוף הירוק ← ת. מרכזית נתניה

06:55 - 22:15ראשון

06:55 - 22:15שני

06:55 - 22:15שלישי

06:55 - 22:15רביעי

06:55 - 22:15חמישי

07:15 - 15:00שישי

19:00 - 23:30שבת

מידע על קו 7
כיוון: החוף הירוק ← ת. מרכזית נתניה

תחנות: 39
משך הנסיעה: 39 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: החוף הירוק, חוף פולג/רמת
פולג, אהוד מנור/מנחם בגין, שזר\אמנון ותמר, קניון עיר

ימים/זלמן שז''ר, פנחס לבון/גולדה מאיר, 'נאות גולדה ב, בית
ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר, שדרות גולדה מאיר/משעול

קיפניס, 'נאות גולדה א, רופין/שד. פנחס לבון, פנחס
לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום עליכם, שדרות בן

צבי/שדרות אגם כנרת, יצחק גרינבוים/ד''ר שמורק, הנרייטה
סולד/סטופ, ד''ר סטופ/הנרייטה סולד, אריה מוצקין/ד''ר

סטופ, מוצקין/כהן מגורי, לוי אשכול/שמחה ארליך,
בלומנפלד/יעקב דורי, הבריגדה היהודית/חיים ברלב, הבריגדה
היהודית/החפץ חיים, דוד רזניק/החפץ חיים, לוי אשכול/יעקב

דורי, לוי אשכול/יעקב דורי, שמחה ארליך/לוי אשכול, שד. בן
גוריון/שמחה ארליך, בן עמי/שמחה ארליך, שד. עובד בן

עמי/קהילת צפת, שדרות עובד בן עמי/פייר קניג, בן
עמי\צהלה, מלון כרמל/שדרות בן גוריון, ז'בוטינסקי/סמילנסקי,
ז'בוטינסקי/קרליבך, סמילנסקי/שד. ירושלים, שד.ירושלים/שד.

בנימין, שד. בנימין/שד. ירושלים, ת. מרכזית נתניה

החוף הירוק

חוף פולג/רמת פולג

אהוד מנור/מנחם בגין

שזר\אמנון ותמר
Zalman Shazar

קניון עיר ימים/זלמן שז''ר

פנחס לבון/גולדה מאיר

'נאות גולדה ב
Golda Meir

בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר

שדרות גולדה מאיר/משעול קיפניס

'נאות גולדה א

רופין/שד. פנחס לבון
32 פנחס לבון

פנחס לבון/ישראל בר יהודה
37 פנחס לבון

לבון/שלום עליכם
Pinhas Lavon

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת

יצחק גרינבוים/ד''ר שמורק

הנרייטה סולד/סטופ

ד''ר סטופ/הנרייטה סולד

אריה מוצקין/ד''ר סטופ
Arie Motzkin

מוצקין/כהן מגורי

לוי אשכול/שמחה ארליך
Erlich

בלומנפלד/יעקב דורי
Yaakov Dori

הבריגדה היהודית/חיים ברלב

הבריגדה היהודית/החפץ חיים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/63096/613268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


דוד רזניק/החפץ חיים
HaHafetz Haim

לוי אשכול/יעקב דורי
Levi Eshkol

לוי אשכול/יעקב דורי

שמחה ארליך/לוי אשכול

שד. בן גוריון/שמחה ארליך

בן עמי/שמחה ארליך

שד. עובד בן עמי/קהילת צפת
Oved Ben Ami

שדרות עובד בן עמי/פייר קניג

בן עמי\צהלה

מלון כרמל/שדרות בן גוריון

ז'בוטינסקי/סמילנסקי

ז'בוטינסקי/קרליבך

סמילנסקי/שד. ירושלים
Smilansky Moshe

שד.ירושלים/שד. בנימין
Brodezky

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Ahad HaAm

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/63096/613268/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


כיוון: ת. מרכזית נתניה ← החוף הירוק

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 7
לוח זמנים של קו ת. מרכזית נתניה ← החוף הירוק

06:15 - 21:30ראשון

06:15 - 21:30שני

06:15 - 21:30שלישי

06:15 - 21:30רביעי

06:15 - 21:30חמישי

06:35 - 15:00שישי

19:30 - 23:30שבת

מידע על קו 7
כיוון: ת. מרכזית נתניה ← החוף הירוק

תחנות: 40
משך הנסיעה: 38 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ת. מרכזית נתניה, שד.
בנימין/שד. ירושלים, שדרות בנימין/טשרניחובסקי, שדרות בן

אב''י/שדרות בנימין, שד. בן אב''י/הרעות, שד. עובד בן
עמי/ברוך רם, שדרות בן עמי/צהלה, בן עמי/קניג, בן

עמי/קהילת צפת, שדרות בן גוריון/שמחה ארליך,
בלומנפלד/יעקב דורי, הבריגדה היהודית/חיים ברלב, הבריגדה
היהודית/החפץ חיים, דוד רזניק/החפץ חיים, לוי אשכול/יעקב
דורי, לוי אשכול/יעקב דורי, אריה מוצקין/שמחה ארליך, אריה

מוצקין/ד''ר סטופ, יצחק גרינבוים/אפרים אלנקווה, גרינבוים/בן
צבי, בן צבי/גרנבוים, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, שד. בן
צבי/שד. פנחס לבון, יצחק קצנלסון/שדרות פנחס לבון, יצחק

קצנלסון/ד''ר וייסלברגר, זלמן שניאור/ש''י עגנון, ש''י
עגנון/קרן היסוד, ש''י עגנון/יצחק אפשטיין, ש''י עגנון/יאנוש

קורצ'אק, 'נאות גולדה ב, בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר,
שדרות גולדה מאיר/משעול קיפניס, 'נאות גולדה א, נאות
גולדה\חזני, פנחס לבון/גולדה מאיר, קניון עיר ימים/זלמן

שז''ר, זלמן שז''ר/אמנון ותמר, אהוד מנור/מנחם בגין, חוף
פולג/רמת פולג, החוף הירוק

ת. מרכזית נתניה

שד. בנימין/שד. ירושלים

שדרות בנימין/טשרניחובסקי

שדרות בן אב''י/שדרות בנימין
53 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בן אב''י/הרעות
HaReut

שד. עובד בן עמי/ברוך רם

שדרות בן עמי/צהלה
Tzehala

בן עמי/קניג

בן עמי/קהילת צפת

שדרות בן גוריון/שמחה ארליך

בלומנפלד/יעקב דורי
Yaakov Dori

הבריגדה היהודית/חיים ברלב

הבריגדה היהודית/החפץ חיים

דוד רזניק/החפץ חיים
HaHafetz Haim

לוי אשכול/יעקב דורי
Levi Eshkol

לוי אשכול/יעקב דורי

אריה מוצקין/שמחה ארליך
Erlich

אריה מוצקין/ד''ר סטופ
Arie Motzkin

יצחק גרינבוים/אפרים אלנקווה

גרינבוים/בן צבי

בן צבי/גרנבוים

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

https://moovitapp.com/israel-1/lines/7/63096/3600147/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%93~2F%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94


שד. בן צבי/שד. פנחס לבון
Pinhas Lavon

יצחק קצנלסון/שדרות פנחס לבון
5 קצנלסון יצחק

יצחק קצנלסון/ד''ר וייסלברגר
15 קצנלסון יצחק

זלמן שניאור/ש''י עגנון

ש''י עגנון/קרן היסוד
Keren HaYesod

ש''י עגנון/יצחק אפשטיין
Shai Agnon

ש''י עגנון/יאנוש קורצ'אק

'נאות גולדה ב
Golda Meir

בית ספר אלדד/שדרות גולדה מאיר

שדרות גולדה מאיר/משעול קיפניס

'נאות גולדה א

נאות גולדה\חזני
Golda Meir

פנחס לבון/גולדה מאיר
11 יאנוש קורצק

קניון עיר ימים/זלמן שז''ר

זלמן שז''ר/אמנון ותמר
3 בני ברמן

אהוד מנור/מנחם בגין

חוף פולג/רמת פולג

החוף הירוק
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