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

28 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

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

הצופים/מרטין בובר

07:20 - 09:25ראשון

07:20 - 09:25שני

07:20 - 09:25שלישי

07:20 - 09:25רביעי

07:20 - 09:25חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

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

תחנות: 28
משך הנסיעה: 28 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 19א (אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר) יש 4 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אצטדיון טדי/א''ס ביתר ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 07:20 - 09:25(2) דולצ'ין/קוליץ ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 07:57 -

08:52(3) כניסה ראשית/הדסה עין כרם ← מסוף הר הצופים/מרטין בובר: 07:00 - 18:38(4) מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← צומת פת/גולומב:
20:12 - 14:14

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

מפה ולוחות זמנים של קו 19א

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

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

המלך ג'ורג'/קק''ל

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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19%D7%90/18163/5830499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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-1-1-18163-0?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

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

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

07:57 - 08:52ראשון

07:57 - 08:52שני

07:57 - 08:52שלישי

07:57 - 08:52רביעי

07:57 - 08:52חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

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

תחנות: 36
משך הנסיעה: 41 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

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

המלך ג'ורג'/קק''ל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19%D7%90/18163/5830499/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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%D7%90/18163/5409135/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

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

הצופים/מרטין בובר

07:00 - 18:38ראשון

07:00 - 18:38שני

07:00 - 18:38שלישי

07:00 - 18:38רביעי

07:00 - 18:38חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

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

בובר
תחנות: 38

משך הנסיעה: 41 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

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

טהון/גולומב

פארק פישמן/גולומב

גולומב/בוליביה

גולומב/קוליץ

גולומב/הצלם רחמים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19%D7%90/18163/5409135/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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%D7%90/18163/4418461/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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 ← צומת פת/גולומב

22 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

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

פת/גולומב

14:14 - 20:12ראשון

14:14 - 20:12שני

גולומב/סן מרטין

צומת פת/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שח''ל

הרצוג/ניות

הרצוג/טשרניחובסקי

עזה/הרב ברלין

עזה/רד''ק

עזה/בלפור

המלך ג'ורג'/קק''ל

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

מסוף הר הצופים/בנימין מזר

בית ספר לחינוך/בנימין מזר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19%D7%90/18163/4418461/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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%D7%90/18163/5773620/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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


14:14 - 20:12שלישי

14:14 - 20:12רביעי

14:14 - 20:12חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 19א
כיוון: מסוף הר הצופים/בנימין מזר ← צומת פת/גולומב

תחנות: 22
משך הנסיעה: 25 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לוחות זמנים ומפה של קו 19א 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

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

חיל ההנדסה/שבטי ישראל

חיל ההנדסה/נעמי קיס

מנהרת צה''ל/הצנחנים

ממילא/אגרון

ככר צרפת/אגרון

ככר צרפת/שדרות בן מיימון

עזה/רד''ק

עזה/הרב ברלין

הרצוג/טשרניחובסקי

הרצוג/ניות

הרב הרצוג/שח''ל

צומת פת/גולומב

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19%D7%90/18163/5773620/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-18163&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
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