
כיוון: הסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה יוסף/דרך
מנחם בגין

41 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 99א
לוח זמנים של קו הסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה

יוסף/דרך מנחם בגין

00:15 - 02:45ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:15 - 02:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 99א
כיוון: הסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם

בגין
תחנות: 41

משך הנסיעה: 43 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו: הסיבים/שלמה זלוטניק, טובה

ושמשון דרנגר/הסיבים, שחם/טובה ושמעון דרנגר, מרכז
מסחרי/שחם, דרך יצחק רבין/תוצרת הארץ, דרך יצחק
רבין/טובה ושמשון דרנגר, אבי אורן/דרך יצחק רבין, אבי

אורן/קפלן, חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן, דגל ראובן /
וייצמן, קופ''ח/דגל ראובן, טרומפלדור/דגל ראובן,

הנשיאים/יטקובסקי אחים, מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב
כץ, מיכל פינס / רוטשילד, בית ספר מרחביה, יחיאל מיכל

פינס/י.ל. הכהן, מחנה יהודה/צבי הירש קלישר, בי''ס
ברנר/עין גנים, צומת סירקין, הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם,

ספורטק/הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין,
הרב עובדיה יוסף/שלום צלח, שלום צלח/הרב אלקלעי, שלום
צלח/שפיק, עד''ש שפיק/שבט לוי, עד''ש שפיק/קופ''ח, עזרא

ונחמיה/מרכז שיטור, טבריה/עזרה ונחמיה, טבריה/שבט דן,
טבריה/שבט בנימין, צפת/שבט אשר, הרב אלבז/צפת, בית

ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין, דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה,
אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין, דרך מנחם בגין/חנה רובינא,

דרך מנחם בגין/ויינברגר, מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין, הרב
עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

לקו 99א (הסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין: 00:15 - 02:45 (2) ספורטק/הרב עובדיה יוסף ← הסיבים/קאנטרי קלאב:

00:00
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 99א וכדי לדעת מתי יגיע קו 99א

צפייה באתרהסיבים/שלמה זלוטניק ← הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין 99א

הסיבים/שלמה זלוטניק
HaSivim

טובה ושמשון דרנגר/הסיבים

שחם/טובה ושמעון דרנגר
Shaham

מרכז מסחרי/שחם

דרך יצחק רבין/תוצרת הארץ
Yitshak Rabin

דרך יצחק רבין/טובה ושמשון דרנגר
Yitshak Rabin

אבי אורן/דרך יצחק רבין
Shlomo Shidrovetski

אבי אורן/קפלן
Avi Oren

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Yosef Kremerman

דגל ראובן / וייצמן

קופ''ח/דגל ראובן
16 דגל ראובן

טרומפלדור/דגל ראובן

הנשיאים/יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ

מיכל פינס / רוטשילד

מפה ולוחות זמנים של קו 99א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/99%D7%90/506384/5823515/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D~2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%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%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-Israel-1-17-506384-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


בית ספר מרחביה

יחיאל מיכל פינס/י.ל. הכהן
62 קיטרוני

מחנה יהודה/צבי הירש קלישר

בי''ס ברנר/עין גנים

צומת סירקין
Ein Gannim

הרב עובדיה יוסף/יקותיאל אדם

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין
Vaad Arba Aratsot

הרב עובדיה יוסף/שלום צלח

שלום צלח/הרב אלקלעי

שלום צלח/שפיק

עד''ש שפיק/שבט לוי

עד''ש שפיק/קופ''ח
Adash Shafik

עזרא ונחמיה/מרכז שיטור

טבריה/עזרה ונחמיה

טבריה/שבט דן

טבריה/שבט בנימין
Tveria

צפת/שבט אשר

הרב אלבז/צפת

בית ספר בית יעקב/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/עזרא ונחמיה

אריה בן אליעזר/דרך מנחם בגין

דרך מנחם בגין/חנה רובינא
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/ויינברגר

מרכז מסחרי/דרך מנחם בגין
HaInbal

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

https://moovitapp.com/israel-1/lines/99%D7%90/506384/5823515/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D~2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


כיוון: ספורטק/הרב עובדיה יוסף ← הסיבים/קאנטרי
קלאב

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 99א
לוח זמנים של קו ספורטק/הרב עובדיה

יוסף ← הסיבים/קאנטרי קלאב

00:00ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

21:30 - 22:45חמישי

00:00שישי

21:30 - 22:45שבת

מידע על קו 99א
כיוון: ספורטק/הרב עובדיה יוסף ← הסיבים/קאנטרי קלאב

תחנות: 44
משך הנסיעה: 39 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: ספורטק/הרב עובדיה יוסף, דרך
מנחם בגין/השופר, ספרייה/מנחם בגין, דרך מנחם בגין/יעקב

חזן, דרך מנחם בגין/ויינברגר, דרך מנחם בגין/חנה רובינא,
דרך בגין/אברהם ריין, צפת/שבט דן, צפת/שבט בנימין,

צפת/הרב אלבז, צפת/טבריה, טבריה/צפת, טבריה/שבט
בנימין, טבריה/עזרא ונחמיה, מרכז שיטור/עזרא ונחמיה,
עד''ש שפיק/קופ''ח, שלום צלח/שפיק, שלום צלח/הרב

אלקלעי, הרב עובדיה יוסף/שלום צלח, הרב עובדיה יוסף/דרך
מנחם בגין, ספורטק/הרב עובדיה יוסף, צומת סירקין, אלעזר

פרידמן/עין גנים, מחנה יהודה/עין גנים, יחיאל מיכל פינס/צבי
הירש קלישר, יחיאל מיכל פינס/אורלנסקי, יחיאל מיכל

פינס/רוטשילד, מיכל לייב כץ/שלום קלוקר, מרכז רפואי גולדה
השרון/מיכל לייב כץ, הנשיאים / יטקובסקי אחים,

טרומפלדור/דגל ראובן, קופ''ח/דגל ראובן, דגל ראובן / וייצמן,
דגל ראובן/בן גוריון, חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן, אבי

אורן/קפלן, אבי אורן/אמסטרדם, אבי אורן/דנמרק, דרך יצחק
רבין/אבי אורן, שחם/טובה ושמעון דרנגר, מרכז מסחרי/שחם,

הסיבים/השילוח, הסיבים/הביטחון, הסיבים/קאנטרי קלאב

ספורטק/הרב עובדיה יוסף

דרך מנחם בגין/השופר

ספרייה/מנחם בגין

דרך מנחם בגין/יעקב חזן
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/ויינברגר

דרך מנחם בגין/חנה רובינא

דרך בגין/אברהם ריין

צפת/שבט דן

צפת/שבט בנימין
Tsfat

צפת/הרב אלבז

צפת/טבריה

טבריה/צפת

טבריה/שבט בנימין
Tveria

טבריה/עזרא ונחמיה

מרכז שיטור/עזרא ונחמיה

עד''ש שפיק/קופ''ח

שלום צלח/שפיק

שלום צלח/הרב אלקלעי

הרב עובדיה יוסף/שלום צלח

הרב עובדיה יוסף/דרך מנחם בגין

ספורטק/הרב עובדיה יוסף
Vaad Arba Aratsot

צומת סירקין

אלעזר פרידמן/עין גנים

מחנה יהודה/עין גנים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/99%D7%90/506384/4568047/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D~2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


Ein Gannim

יחיאל מיכל פינס/צבי הירש קלישר

יחיאל מיכל פינס/אורלנסקי
62 קיטרוני

יחיאל מיכל פינס/רוטשילד

מיכל לייב כץ/שלום קלוקר

מרכז רפואי גולדה השרון/מיכל לייב כץ

הנשיאים / יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

טרומפלדור/דגל ראובן

קופ''ח/דגל ראובן
16 דגל ראובן

דגל ראובן / וייצמן

דגל ראובן/בן גוריון

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Degel Reuven

אבי אורן/קפלן

אבי אורן/אמסטרדם

אבי אורן/דנמרק
Avraham Kopelman

דרך יצחק רבין/אבי אורן
Yitshak Rabin

שחם/טובה ושמעון דרנגר
Shaham

מרכז מסחרי/שחם

הסיבים/השילוח
8 הסיבים

הסיבים/הביטחון

הסיבים/קאנטרי קלאב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/99%D7%90/506384/4568047/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D~2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


לוחות זמנים ומפה של קו 99א 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/99%D7%90/506384/5823515/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D~2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3~2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%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%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%2F%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%2F%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
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