
כיוון: אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין
בובר

31 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר

הצופים/מרטין בובר

07:10 - 11:30ראשון

07:10 - 11:30שני

07:10 - 11:30שלישי

07:10 - 11:30רביעי

07:10 - 11:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 19
כיוון: אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר

תחנות: 31
משך הנסיעה: 32 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 19 (אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר) יש 6 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 07:10 - 11:30(2) דולצ'ין/קוליץ ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 07:08 -

09:48(3) כניסה ראשית/הדסה עין כרם ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 00:10 - 23:50(4) מסוף גילה/המרגלית ← כניסה ראשית/הדסה עין
כרם: 07:00 - 07:20(5) מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← כניסה ראשית/הדסה עין כרם: 00:10 - 23:50(6) צומת פת/גולומב ← כניסה

ראשית/הדסה עין כרם: 06:10 - 06:35
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 19 וכדי לדעת מתי יגיע קו 19

מפה ולוחות זמנים של קו 19

צפייה באתראצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר 19

אצטדיון טדי/א''ס ביתר

גולומב/סן מרטין

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

הרצוג/טשרניחובסקי

עזה/הרב ברלין

עזה/רד''ק

עזה/בלפור

רמב''ן/אבן עזרא

קק''ל/אוסישקין

אוסישקין/נרקיס

אוסישקין/בצלאל

בצלאל/טרומפלדור

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

חיל ההנדסה/נעמי קיס

בר לב/שבטי ישראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5830627/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
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%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%90_%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8-Israel-1-1-66481-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


כיוון: דולצ'ין/קוליץ ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו דולצ'ין/קוליץ ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר

07:08 - 09:48ראשון

07:08 - 09:48שני

07:08 - 09:48שלישי

07:08 - 09:48רביעי

07:08 - 09:48חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 19
כיוון: דולצ'ין/קוליץ ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר

תחנות: 40
משך הנסיעה: 46 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

שדרות בר לב/זקס

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

המטה הארצי/קלרמון גנו

קציר/קלרמון גנו

אהרון קציר/שדרות צ'רצ'יל

שד' צ'רצ'יל/קציר

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית הר הצופים/מרטין בובר

מחנה עופרית/מרטין בובר

אקדמיה בצלאל/מרטין בובר

מסוף הר הצופים/מרטין בובר

דולצ'ין/קוליץ

הכפר השוודי/סולד

מרכז פיליפ ליאון/סולד

המפלצת/טהון

טהון/גולומב

פארק פישמן/גולומב

גולומב/בוליביה

גולומב/קוליץ

גולומב/הצלם רחמים

גולומב/סן מרטין

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

הרצוג/טשרניחובסקי

עזה/הרב ברלין

עזה/רד''ק

עזה/בלפור

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5830627/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5409141/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


כיוון: כניסה ראשית/הדסה עין כרם ← מסוף הר
הצופים/מרטין בובר

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו כניסה ראשית/הדסה עין כרם ← מסוף הר

הצופים/מרטין בובר

05:30 - 23:50ראשון

00:10 - 23:50שני

00:10 - 23:50שלישי

00:10 - 23:50רביעי

00:10 - 23:50חמישי

00:10 - 17:10שישי

21:15 - 23:45שבת

רמב''ן/אבן עזרא

קק''ל/אוסישקין

אוסישקין/נרקיס

אוסישקין/בצלאל

בצלאל/טרומפלדור

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

חיל ההנדסה/נעמי קיס

בר לב/שבטי ישראל

שדרות בר לב/זקס

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

המטה הארצי/קלרמון גנו

קציר/קלרמון גנו

אהרון קציר/שדרות צ'רצ'יל

שד' צ'רצ'יל/קציר

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית הר הצופים/מרטין בובר

מחנה עופרית/מרטין בובר

אקדמיה בצלאל/מרטין בובר

מסוף הר הצופים/מרטין בובר

כניסה ראשית/הדסה עין כרם

מרכז הסטודנט/הדסה עין כרם

צומת אורה

הכפר השוודי/סולד

מרכז פיליפ ליאון/סולד

המפלצת/טהון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5409141/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/4418436/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


מידע על קו 19
כיוון: כניסה ראשית/הדסה עין כרם ← מסוף הר הצופים/מרטין

בובר
תחנות: 42

משך הנסיעה: 45 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

טהון/גולומב

פארק פישמן/גולומב

גולומב/בוליביה

גולומב/קוליץ

גולומב/הצלם רחמים

גולומב/סן מרטין

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

הרצוג/טשרניחובסקי

עזה/הרב ברלין

עזה/רד''ק

עזה/בלפור

רמב''ן/אבן עזרא

קק''ל/אוסישקין

אוסישקין/נרקיס

אוסישקין/בצלאל

בצלאל/טרומפלדור

המלך ג'ורג'/בן יהודה

תחנת רקל''ה יפו מרכז/המלך ג'ורג'

הנביאים/הרב קוק

הנביאים/הע''ח

חיל ההנדסה/נעמי קיס

בר לב/שבטי ישראל

שדרות בר לב/זקס

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

המטה הארצי/קלרמון גנו

קציר/קלרמון גנו

אהרון קציר/שדרות צ'רצ'יל

שד' צ'רצ'יל/קציר

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

האוניברסיטה העברית הר הצופים/מרטין בובר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/4418436/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← כניסה ראשית/הדסה עין
כרם

29 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו מסוף גילה/המרגלית ← כניסה ראשית/הדסה

עין כרם

07:00 - 07:20ראשון

07:00 - 07:20שני

07:00 - 07:20שלישי

07:00 - 07:20רביעי

07:00 - 07:20חמישי

07:20שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 19
כיוון: מסוף גילה/המרגלית ← כניסה ראשית/הדסה עין כרם

תחנות: 29
משך הנסיעה: 33 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

מחנה עופרית/מרטין בובר

אקדמיה בצלאל/מרטין בובר

מסוף הר הצופים/מרטין בובר

מסוף גילה/המרגלית

צביה ויצחק/המרגלית

צביה ויצחק/החסידה

צביה ויצחק/הסנונית

יפה רום/צביה ויצחק

יפה רום/האזוב

יפה רום/גבעת קנדה

יפה רום/הגומא

יפה רום/התאנה

יפה רום/הציפורן

הגננת/ברקת

הגננת/האחות יהודית

דב יוסף/יערי

דב יוסף/שבתאי הנגבי

דב יוסף/אל תווחיד

דב יוסף/פת

פת/יהודה הנשיא

צומת פת/גולומב

גולומב/הצלם רחמים

גולומב/קוליץ

גולומב/בוליביה

פארק פישמן/גולומב

טהון/בורוכוב

המפלצת/סולד

סולד/מקסיקו

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5774019/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5774019/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


כיוון: מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← כניסה ראשית/הדסה
עין כרם

37 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← כניסה

ראשית/הדסה עין כרם

05:30 - 23:50ראשון

00:10 - 23:50שני

00:10 - 23:50שלישי

00:10 - 23:50רביעי

00:10 - 23:50חמישי

00:10 - 17:20שישי

21:15 - 23:45שבת

מידע על קו 19
כיוון: מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← כניסה ראשית/הדסה עין

כרם
תחנות: 37

משך הנסיעה: 46 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

צומת אורה

בי''ס לרפואה/הדסה עין כרם

מכון שרת/הדסה עין כרם

כניסה ראשית/הדסה עין כרם

מסוף הר הצופים/בנימין מזר

בית ספר לחינוך/בנימין מזר

האוניברסיטה העברית הר הצופים/מרטין בובר

האוניברסיטה העברית/שד' צ'רצ'יל

הדסה הר הצופים/שד' צ'רצ'יל

קציר/שד' צ'רצ'יל

שדרות האוניברסיטה העברית/קציר

כביש 1/המטה הארצי

תחנת רקל''ה שמעון הצדיק/שדרות בר לב

שדרות בר לב/זקס

שבטי ישראל/שומרי אמונים

הנביאים/שבטי ישראל

הנביאים/הרב קוק

כי''ח/יפו

עליאש

בצלאל/טרומפלדור

אוסישקין/בצלאל

אוסישקין/נרקיס

אוסישקין/רמב''ן

ארלוזורוב

עזה/רד''ק

עזה/הרב ברלין

הרצוג/טשרניחובסקי

הרצוג/ניות

הרב הרצוג/שח''ל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5770076/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5770076/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


כיוון: צומת פת/גולומב ← כניסה ראשית/הדסה עין כרם

12 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו צומת פת/גולומב ← כניסה ראשית/הדסה עין

כרם

06:10 - 06:35ראשון

06:10 - 06:35שני

06:10 - 06:35שלישי

06:10 - 06:35רביעי

06:10 - 06:35חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 19
כיוון: צומת פת/גולומב ← כניסה ראשית/הדסה עין כרם

תחנות: 12
משך הנסיעה: 17 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

צומת פת/גולומב

גולומב/הצלם רחמים

גולומב/קוליץ

גולומב/בוליביה

פארק פישמן/גולומב

טהון/בורוכוב

המפלצת/סולד

סולד/מקסיקו

צומת אורה

בי''ס לרפואה/הדסה עין כרם

מכון שרת/הדסה עין כרם

כניסה ראשית/הדסה עין כרם

צומת פת/גולומב

גולומב/הצלם רחמים

גולומב/קוליץ

גולומב/בוליביה

פארק פישמן/גולומב

טהון/בורוכוב

המפלצת/סולד

סולד/מקסיקו

צומת אורה

בי''ס לרפואה/הדסה עין כרם

מכון שרת/הדסה עין כרם

כניסה ראשית/הדסה עין כרם

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/354679/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


לוחות זמנים ומפה של קו 19 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

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/354679/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/66481/5830627/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-66481&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%93%D7%99%2F%D7%90%27%27%D7%A1%20%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8&lang=he

