
כיוון: נתניה ← קדימה-צורן

81 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 49
לוח זמנים של קו נתניה ← קדימה-צורן

07:50 - 17:10ראשון

07:50 - 17:10שני

07:50 - 17:10שלישי

07:50 - 17:10רביעי

07:50 - 17:10חמישי

07:50שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 49
כיוון: נתניה ← קדימה-צורן

תחנות: 81
משך הנסיעה: 86 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר
יוח, פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור, פרופסור אלברט

איינשטיין/שלמה דרור, נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר, בית
הבאר/נחום סוקולוב, הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן,

וייצמן/איכילוב, שדרות וייצמן/יהודה הנשיא, י.ח. ברנר/שד.
חיים וייצמן, ויצמן/ששת הימים, שדרות חיים וייצמן/שער

העמק, שדרות בנימין/שער הגיא, שד. בנימין/שד. ירושלים,
שדרות בנימין/טשרניחובסקי, שד. בן אב''י/שד. בנימין, שד.

בנימין/שלום שבזי, בן צבי/הגר''א, בית ספר טשרניחובסקי/בן
צבי, בן צבי/נחום, בן צבי/פלוגת מכבי, הנביאים/שד. בן צבי, בן

צבי/גרנבוים, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, שד. בן
צבי/שד. פנחס לבון, לבון/וייסלברגר תאודור, לבון/עגנון, ש''י

עגנון/שדרות פנחס לבון, פנחס לבון/גולדה מאיר,
איקאה/שדרות גיבורי ישראל, מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל,

שדרות גיבורי ישראל/האומנות, שד. גיבורי ישראל/הבונים,
שדרות גיבורי ישראל/התרופה, בית חרושת אביק,
המחשב/הצורן, עירייה, מכללת הרמלין/המחקר,

הגביש/המחקר, השלום\הגביש, פארק תעשיות, כפר נטר
הצעירה, האלון/ההדרים, פארק הבנים/הבנים,

הבנים/המחתרת, הבנים/סמטת הורדים, המייסדים/צבר,
מועצה מקומית, הנוטע/רקפות, העצמאות/השומרון,

העצמאות/רימון, צומת הדסים, הרצל/תדהר, הרצל/מורדי
הגטאות, בן צבי\אחד העם, שד. יצחק בן צבי/יאנוש קורצ'אק,

לקו 49 (נתניה ← קדימה-צורן) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) נתניה ← קדימה-צורן: 07:50 - 17:10 (2) קדימה-צורן ← נתניה: 06:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 49 וכדי לדעת מתי יגיע קו 49

צפייה באתרנתניה ← קדימה-צורן 49

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח
Spinoza

פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור
Einstein

פרופסור אלברט איינשטיין/שלמה דרור

נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר
41 נחום סוקולוב

בית הבאר/נחום סוקולוב

הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן

וייצמן/איכילוב

שדרות וייצמן/יהודה הנשיא

י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן

ויצמן/ששת הימים

שדרות חיים וייצמן/שער העמק

שדרות בנימין/שער הגיא
2 החלוצים

שד. בנימין/שד. ירושלים

שדרות בנימין/טשרניחובסקי

שד. בן אב''י/שד. בנימין
52 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/שלום שבזי
Binjamin Avenue

בן צבי/הגר''א

מפה ולוחות זמנים של קו 49

https://moovitapp.com/israel-1/lines/49/668006/2780192/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F
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%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F-Israel-1-2-668006-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F


יאנוש קורצ'ק/יוספטל, יוספטל / מימון, גורדון/ברנר,
גורדון/כצנלסון, שבזי/סעדיה אבני, שבזי/אלי כהן,

היובל/התפוז, מ''ג/ההסתדרות, אח''י דקר/ההסתדרות, אח''י
דקר/העורב, הארז/השיזף, הארז/השלדג, הארז/השיקמים,

כביש 562/האנפה, 562/שדרות הדקלים, דרך לב
השרון/האילן, דרך לב השרון/הגפן, האילנות/הדולב,

האילנות/הדולב, האילנות/הזית, דרך לב השרון/הזית,
ההדרים/החרוב, ההדרים צורן/ההדס צורן, ההדרים

צורן/הגפן צורן, ההדרים צורן/האילן צורן, ההדרים
צורן/השיקמה צורן

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

בן צבי/נחום

בן צבי/פלוגת מכבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

הנביאים/שד. בן צבי

בן צבי/גרנבוים

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/שד. פנחס לבון
Pinhas Lavon

לבון/וייסלברגר תאודור
6 פנחס לבון

לבון/עגנון
22 פנחס לבון

ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון
Pinhas Lavon

פנחס לבון/גולדה מאיר
11 יאנוש קורצק

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שד. גיבורי ישראל/הבונים

שדרות גיבורי ישראל/התרופה

בית חרושת אביק
Giborey Israel Avenue

המחשב/הצורן
3 המחשב

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

השלום\הגביש

פארק תעשיות

כפר נטר הצעירה

האלון/ההדרים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/49/668006/2780192/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F


פארק הבנים/הבנים
HaBanim

הבנים/המחתרת

הבנים/סמטת הורדים

המייסדים/צבר
HaMeyasdim

מועצה מקומית

הנוטע/רקפות
HaNotea

העצמאות/השומרון
HaUkmaniot

העצמאות/רימון

צומת הדסים

הרצל/תדהר

הרצל/מורדי הגטאות

בן צבי\אחד העם

שד. יצחק בן צבי/יאנוש קורצ'אק

יאנוש קורצ'ק/יוספטל

יוספטל / מימון
Yoseftal

גורדון/ברנר
Gordon

גורדון/כצנלסון

שבזי/סעדיה אבני

שבזי/אלי כהן

היובל/התפוז

מ''ג/ההסתדרות

אח''י דקר/ההסתדרות

אח''י דקר/העורב
Ahi Dakar

הארז/השיזף
HaErez

הארז/השלדג
HaIzdarechet

הארז/השיקמים



HaShikmim

כביש 562/האנפה

562/שדרות הדקלים

דרך לב השרון/האילן

דרך לב השרון/הגפן
Lev HaSharon

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הזית
HaIlanot

דרך לב השרון/הזית
HaZayit

ההדרים/החרוב
HaHaruv

ההדרים צורן/ההדס צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/הגפן צורן

ההדרים צורן/האילן צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/השיקמה צורן
HaShikma



כיוון: קדימה-צורן ← נתניה

76 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 49
לוח זמנים של קו קדימה-צורן ← נתניה

06:45ראשון

06:45שני

06:45שלישי

06:45רביעי

06:45חמישי

06:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 49
כיוון: קדימה-צורן ← נתניה

תחנות: 76
משך הנסיעה: 133 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: דרך לב השרון/האילן, דרך לב
השרון/הגפן, האילנות/הדולב, האילנות/הדולב,

האילנות/הזית, דרך לב השרון/הזית, ההדרים/החרוב,
ההדרים צורן/ההדס צורן, ההדרים צורן/הגפן צורן, ההדרים

צורן/האילן צורן, ההדרים צורן/השיקמה צורן, כביש
562/האילנות, אזור תעשיה קדימה, הארז/השיקמים,

הארז/הציפורים, הורדים/יונק הדבש, ז'בוטינסקי/ההסתדרות,
האלון/ההסתדרות, מ''ג/אלי כהן, מסגריה/מ''ג, מ''ג/שבזי,

שבזי/בר יהודה, שבזי/שד. יצחק בן צבי, גורדון/יאנוש קורצ'אק,
שד. יצחק בן צבי/הנרייטה סולד, מועצה, הרצל/מורדי

הגטאות, הרצל/האירוסים, צומת הדסים, כביש 4/תל צור,
מחלף דרור למערב, השומרון/אגמון, ההדרים/הלוחמים,

המתמיד/הנוטע, מועצה מקומית, הבנים/סמטת הורדים,
הבנים/מרבד הקסמים, גן הבנים/הבנים, האלון/ההדרים, כפר

נטר הצעירה, פארק תעשיות, הצורן/הארי טרומן, עירייה,
מכללת הרמלין/המחקר, הגביש/המחקר, בית חרושת טבע,

שד. גיבורי ישראל/התרופה, שדרות גיבורי ישראל/הבונים,
שד. גיבורי ישראל/האומנות, איקאה/שדרות גיבורי ישראל,
צומת אביר/כביש 553, פנחס לבון/גולדה מאיר, רופין/שד.

פנחס לבון, פנחס לבון/ישראל בר יהודה, לבון/שלום עליכם,
שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, משטרה/בן צבי, שד. בן

צבי/שמחה ארליך, בן צבי/נחום, בית ספר טשרניחובסקי/בן
צבי, שד. בן צבי/היהלומן אברהם, שד. בנימין/הרב טביב, שד.

בן אב''י/שד. בנימין, שד. בנימין/תחכמוני, שד. בנימין/שד.
ירושלים, ת. מרכזית נתניה, שוק עירוני, ויצמן\שפירא משה,

וייצמן/שרת, חיים וייצמן/משה איכילוב, שד.וייצמן/סוקולוב,
נחום סוקולוב/קמיל הויסמנס, נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר,
פרופסור אלברט איינשטיין/צ.פ. חיות, פרופסור אלברט

איינשטיין/פרופסור שור, בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי

דרך לב השרון/האילן

דרך לב השרון/הגפן
Lev HaSharon

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הזית
HaIlanot

דרך לב השרון/הזית
HaZayit

ההדרים/החרוב
HaHaruv

ההדרים צורן/ההדס צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/הגפן צורן

ההדרים צורן/האילן צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/השיקמה צורן
HaShikma

כביש 562/האילנות

אזור תעשיה קדימה

הארז/השיקמים
HaShikmim

הארז/הציפורים
HaTziporim

הורדים/יונק הדבש
Havradim

ז'בוטינסקי/ההסתדרות
Jabotinsky

האלון/ההסתדרות

מ''ג/אלי כהן

מסגריה/מ''ג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/49/668006/2780193/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F


מ''ג/שבזי
Shabazi

שבזי/בר יהודה

שבזי/שד. יצחק בן צבי

גורדון/יאנוש קורצ'אק
Korchak, Yannosh

שד. יצחק בן צבי/הנרייטה סולד

מועצה

הרצל/מורדי הגטאות

הרצל/האירוסים

צומת הדסים

כביש 4/תל צור

מחלף דרור למערב

השומרון/אגמון

ההדרים/הלוחמים
HaHadarim

המתמיד/הנוטע
HaNotea

מועצה מקומית

הבנים/סמטת הורדים

הבנים/מרבד הקסמים

גן הבנים/הבנים
HaBanim

האלון/ההדרים
HaAlon

כפר נטר הצעירה

פארק תעשיות

הצורן/הארי טרומן
HaZoran

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

בית חרושת טבע
Giborey Israel Avenue

https://moovitapp.com/israel-1/lines/49/668006/2780193/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F


שד. גיבורי ישראל/התרופה

שדרות גיבורי ישראל/הבונים

שד. גיבורי ישראל/האומנות

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

צומת אביר/כביש 553

פנחס לבון/גולדה מאיר

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

משטרה/בן צבי

שד. בן צבי/שמחה ארליך

בן צבי/נחום

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/היהלומן אברהם

שד. בנימין/הרב טביב
1 הרב טביב אברהם

שד. בן אב''י/שד. בנימין
57 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/תחכמוני

שד. בנימין/שד. ירושלים

ת. מרכזית נתניה
Binjamin Avenue

שוק עירוני

ויצמן\שפירא משה

וייצמן/שרת

חיים וייצמן/משה איכילוב
Weizmann Avenue

שד.וייצמן/סוקולוב

נחום סוקולוב/קמיל הויסמנס



5 יצחק שדה

נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר
43 נחום סוקולוב

פרופסור אלברט איינשטיין/צ.פ. חיות

פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור
Einstein

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי
Spinoza



לוחות זמנים ומפה של קו 49 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/49/668006/2780192/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F&lang=he

