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נתיב אקספרס

נתניה < בני ברק612
מסלול הקו 

הלו"ז בימי א-ה
9:50 ומשעה 10:30 עד 12:00 כל חצי שעה  |  12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:10, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 18:50, 19:10  |  מ 19:24 כל 12 דקות עד 21:00  |  מ 21:00 כל 20 דקות עד 23:20, 23:45

כל התחנות סביב קרית צאנז יציאה דרך מחלף איינשטיין לבני ברק, פיזור בבני ברק כניסה לרחוב ז'בוטינסקי 
שמאלה לרחוב השומר, ימינה לרחוב רבי עקיבא ושמאלה לחזון איש תחנה אחרונה מול בית העלמין.

בני ברק < נתניה613

נתניה < בני ברק

מסלול הקו 

מסלול הקו 

הלו"ז בימי א-ה
 6:45, 7:30, 8:15, מ 9:00 עד 13:00 כל חצי שעה  |  13:15, 13:30, 13:45, מ 14:00 עד 17:00 כל 12 דקות  |   

מ 17:15 עד 21:45 כל חצי שעה  |  22:10, 22:30, 22:50, 23:15 כל חצי שעה עד 25:15 
יום שישי ומוצ"ש לוז רגיל

יתחיל האיסוף בחזון איש ליד בית העלמין עד סוף חזון איש, ימינה לרחוב רבי עקיבא, 
שמאלה לרחוב השומר והמשך רגיל  עד סוף המסלול.

בקרית צאנז אך ורק תחנה ראשונה פרסה בכיכר פינת גורליץ לרחוב סוקולוב והמשך איסוף 
מסלול רגיל בנתניה, פיזור בבני ברק כניסה לרחוב ז'בוטינסקי שמאלה לרחוב השומר, ימינה 

לרחוב רבי עקיבא ושמאלה לחזון איש תחנה אחרונה מול בית העלמין.

הלו"ז בימי א-ה
6:45, 8:15, מ-9:00 כל שעה עד 16:00  |  מ 16:00 כל 45 דקות עד 22:00, 23:00, 24:00 

יום שישי ומוצ"ש לוז רגיל, מסלול כנ"ל כולל כל התחנות בקרית צאנז

בימי בין הזמנים ויום ראשון י' באב  לא יפעל קו 614
במוצ"ש ויום ראשון ט' וי' באב  13-14/08 לא יפעל קו 989 נתניה < צפת משני הכיוונים

במוצ"ש ויום ראשון יפעל קו 613 במתכונת מצומצם

לפרטים נוספים ומידע עדכני ולבירור זמני 
 נסיעות ניתן להתקשר למרכז המידע של

נתיב אקספרס 3553 * או למוקד הארצי 8787 * 
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