
כיוון: הרצלייה ← רעננה

52 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו הרצלייה ← רעננה

06:00 - 23:00ראשון

06:00 - 23:00שני

06:00 - 23:00שלישי

06:00 - 23:00רביעי

06:00 - 23:00חמישי

06:00 - 15:30שישי

20:45 - 23:50שבת

מידע על קו 19
כיוון: הרצלייה ← רעננה

תחנות: 52
משך הנסיעה: 66 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 19 הרצלייה ← רעננה יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הרצלייה ← רעננה: 06:00 - 23:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 19 וכדי לדעת מתי יגיע קו 19

מפה ולוחות זמנים של קו 19

צפייה באתרהרצלייה ← רעננה 19

ת. רכבת הרצליה

שדרות אבא אבן/אריה שנקר

הסדנאות/שדרות אבא אבן

עדה לאבלייס/ישעיהו ליבוביץ

אלן טיורינג/אריה שנקר

החושלים/הסדנאות

מחלף הסירה למזרח

תחנת רכבת הרצליה

קניון שבעת הכוכבים/יוסף נבו

יוסף נבו/אייבי נתן

יוסף נבו/אצטדיון

הנדיב/ז'בוטינסקי

דוד שמעוני/יהודה אלקלעי

אוניברסיטת רייכמן/נתן אלתרמן

בני בנימין/גיסין

בני בנימין/סמילנסקי

הנדיב/יהודה הלוי

הנדיב

קניון לב העיר

העצמאות/בן גוריון

מגן דוד אדום/סוקולוב

ברל כצנלסון/בורוכוב
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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

ברל כצנלסון/בורוכוב

צה''ל/היורה

צה''ל/רכב ישראל

דוד רמז/יצחק שדה

י.ל. פרץ/שח''ל

בית כנסת/י.ל.פרץ

ברל כצנלסון/בת שחר

בית כנסת/יצחק שדה

החיצים/יצחק שדה

ברל כצנלסון/החיצים

מורדי הגטאות/אף על פי כן

יציאת אירופה/קיבוץ גלויות

יציאת אירופה/אבוקה

קיבוץ גלויות/יציאת אירופה

קיבוץ גלויות/רחל

מורדי הגטאות/צעירי ציון

מרכז מסחרי/ברל כצנלסון

בורוכוב/הר סיני

הר נבו/הר סיני

א.ל. זיסו/הר שומרון

בית ספר הרצל רעות/א.ל.זיסו

הרי הגולן/מעפילי מרוקו

הר סיני/רביבים

בורוכוב/רביבים

בורוכוב/צעירי ציון

דרך ירושלים/יגאל אלון

ירושלים/הבריגדה

תחנת רכבת רעננה מערב/דרך ירושלים

פארק רעננה מערב

לב הפארק/וייצמן
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אוטובוסים, לוחות זמנים של הרכבות או הרכבות התחתיות וכדי לקבל הנחיות מסלול, צעד
אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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