מפה ולוחות זמנים של קו 16

16

מסוף שניידר ↔ אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג

צפה באתר

לקו ) 16מסוף שניידר ↔ אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג←מסוף שניידר (2) 18:20 - 07:30 :מסוף שניידר←אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג17:45 - 00:00 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  16וכדי לדעת מתי יגיע קו 16

כיוון :אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג←מסוף שניידר
 30תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג
ד''ר וייסבורג/מסריק

לוחות זמנים של קו 16
לוח זמנים של קו אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג←מסוף שניידר
ראשון
שני

18:20 - 07:30
לא פעיל

שלישי

18:20 - 07:30

רביעי

18:20 - 07:30

חמישי

18:20 - 07:30

שכונת קריית אלון/ירושלים

שישי

15:15 - 07:24

א.ד .גורדון/ירושלים

שבת

לא פעיל

Masarik

ירושלים/הותיקים

א.ד .גורדון/יעקב רבינוביץ
א.ד.גורדון/חזון אי''ש
A.D. Gordon

וולפסון  /עין גנים
David Wolffsohn

דוד וולפסון  /יהודה הלוי
דוד וולפסון  -עירייה
עיריית פתח תקווה/חיים עוזר
Haim Ozer

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

רוטשילד/הרב אילוביצקי
רוטשילד/פיק''א
 75רוטשילד

רוטשילד  /פרנקפורטר
Rotschild

רוטשילד  -קופ''ח

מידע על קו 16
כיוון :אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג←מסוף שניידר
תחנות30 :
משך הנסיעה 22 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג ,ד''ר
וייסבורג/מסריק ,ירושלים/הותיקים ,שכונת קריית אלון/ירושלים,
א.ד .גורדון/ירושלים ,א.ד .גורדון/יעקב רבינוביץ,
א.ד.גורדון/חזון אי''ש ,וולפסון  /עין גנים ,דוד וולפסון  /יהודה
הלוי ,דוד וולפסון  -עירייה ,עיריית פתח תקווה/חיים עוזר ,שוק
עירוני/ברון הירש ,רוטשילד/הרב אילוביצקי ,רוטשילד/פיק''א,
רוטשילד  /פרנקפורטר ,רוטשילד  -קופ''ח ,רוטשילד  -בי''ח
השרון ,רוטשילד/פיארברג ,מיכל לייב כץ/שלום קלוקר ,מיכל
לייב כץ/שמחה גפני ,הנשיאים  /יטקובסקי אחים,
טרומפלדור/דגל ראובן ,קופ''ח/דגל ראובן ,דגל ראובן  /וייצמן,
דגל ראובן/בן גוריון ,חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן,
קפלן/דגל ראובן ,חווה חקלאית/קפלן ,קפלן/ארלוזורוב ,מסוף
שניידר

רוטשילד  -בי''ח השרון
רוטשילד/פיארברג
מיכל לייב כץ/שלום קלוקר
מיכל לייב כץ/שמחה גפני
הנשיאים  /יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

טרומפלדור/דגל ראובן
קופ''ח/דגל ראובן
 16דגל ראובן

דגל ראובן  /וייצמן
דגל ראובן/בן גוריון
חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Degel Reuven

קפלן/דגל ראובן
Kaplan

חווה חקלאית/קפלן
HaShoshanim

קפלן/ארלוזורוב
מסוף שניידר

כיוון :מסוף שניידר←אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג
 32תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

מסוף שניידר

לוחות זמנים של קו 16
לוח זמנים של קו מסוף שניידר←אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג
ראשון
שני

17:45 - 08:15
לא פעיל

חווה חקלאית/קפלן

שלישי

17:45 - 00:00

קפלן  /הנרקיסים

רביעי

17:45 - 00:00

חמישי

17:45 - 00:00

שישי

14:45 - 00:00

שבת

23:59

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן
Yosef Kremerman

דגל ראובן  /וייצמן
קופ''ח/דגל ראובן
 16דגל ראובן

טרומפלדור/דגל ראובן
הנשיאים/יטקובסקי אחים
Ahim Yatkovski

לייב כץ/יהוד
רוטשילד/גד מכנס
Gad Machnes

רוטשילד  -בי''ח השרון
 146רוטשילד

רוטשילד  -קופ''ח
רוטשילד/הרצל
 89רוטשילד

חובבי ציון/מונטיפיורי
 20מונטפיורי

מונטיפיורי/ברון הירש
 3מונטפיורי

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

חיים עוזר/שפיגל זוסיה
Haim Ozer

וולפסון  -עירייה
Sarah Ahronsohn

דוד וולפסון  -בי''ס גורדון
וולפסון /עין גנים
דוד וולפסון/א.ד.גורדון
A.D. Gordon

מידע על קו 16
כיוון :מסוף שניידר←אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג
תחנות32 :
משך הנסיעה 27 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף שניידר ,חווה חקלאית/קפלן,
קפלן  /הנרקיסים ,חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן ,דגל
ראובן  /וייצמן ,קופ''ח/דגל ראובן ,טרומפלדור/דגל ראובן,
הנשיאים/יטקובסקי אחים ,לייב כץ/יהוד ,רוטשילד/גד מכנס,
רוטשילד  -בי''ח השרון ,רוטשילד  -קופ''ח ,רוטשילד/הרצל,
חובבי ציון/מונטיפיורי ,מונטיפיורי/ברון הירש ,שוק עירוני/ברון
הירש ,חיים עוזר/שפיגל זוסיה ,וולפסון  -עירייה ,דוד וולפסון -
בי''ס גורדון ,וולפסון /עין גנים ,דוד וולפסון/א.ד.גורדון ,א.ד.
גורדון/עמיצור אברהם ,ירושלים/א.ד .גורדון ,הותיקים/ברנר,
דוד רמז/כיכר אגוז ,דוד רמז/כיכר דולב ,דוד רמז/כיכר הדס ,דוד
רמז/משעול גומס ,הותיקים/דוד רמז ,ברנר/מסריק,
ברנר/מסריק ,אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג

א.ד .גורדון/עמיצור אברהם
ירושלים/א.ד .גורדון
הותיקים/ברנר
HaVatikim

דוד רמז/כיכר אגוז
דוד רמז/כיכר דולב
דוד רמז/כיכר הדס
דוד רמז/משעול גומס
הותיקים/דוד רמז
ברנר/מסריק
ברנר/מסריק
אסתר המלכה/ד''ר וייסבורג

לוחות זמנים ומפה של קו  16זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי 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.
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