
כיוון: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר ש''י
עגנון/שמעון בר יוחאי

79 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 19
לוח זמנים של קו בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר

ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי

00:00 - 03:10ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

22:00 - 23:30חמישי

00:00 - 03:10שישי

22:00 - 23:30שבת

מידע על קו 19
כיוון: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר ש''י

עגנון/שמעון בר יוחאי
תחנות: 79

משך הנסיעה: 81 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו: בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר

יוח, פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור, פרופסור אלברט
איינשטיין/שלמה דרור, נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר, בית
הבאר/נחום סוקולוב, הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן,

וייצמן/איכילוב, שדרות וייצמן/יהודה הנשיא, י.ח. ברנר/שד.
חיים וייצמן, ויצמן/ששת הימים, שדרות חיים וייצמן/שער

העמק, שדרות בנימין/שער הגיא, שד. בנימין/שד. ירושלים,
שדרות בנימין/טשרניחובסקי, שד. בן אב''י/שד. בנימין, שד.

בנימין/שלום שבזי, בן צבי/הגר''א, בית ספר טשרניחובסקי/בן
צבי, בן צבי/נחום, בן צבי/פלוגת מכבי, הנביאים/שד. בן צבי, בן

צבי/גרנבוים, שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת, שד. בן
צבי/שד. פנחס לבון, לבון/וייסלברגר תאודור, לבון/עגנון, ש''י

עגנון/שדרות פנחס לבון, פנחס לבון/גולדה מאיר,
איקאה/שדרות גיבורי ישראל, מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל,

שדרות גיבורי ישראל/האומנות, שד. גיבורי ישראל/הבונים,
שדרות גיבורי ישראל/התרופה, המחשב/הצורן, עירייה,

מכללת הרמלין/המחקר, הגביש/המחקר, השלום\הגביש, בני
וו. רייך/אדר, דרך דגניה/הרב שלום איפרגן, דרך דגניה/ליבר
זאב, דרך דגניה/אלונים, חורשת הסרג'נטים/האוניברסיטה,

דרך הפארק/האוניברסיטה, דרך הפארק/אלונים,

לקו 19 בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי: 00:00 - 03:10

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

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח ← בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר
יוחאי

צפייה באתר 19

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח
Spinoza

פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור
Einstein

פרופסור אלברט איינשטיין/שלמה דרור

נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר
41 נחום סוקולוב

בית הבאר/נחום סוקולוב

הרב הרצוג/שדרות חיים וייצמן

וייצמן/איכילוב

שדרות וייצמן/יהודה הנשיא

י.ח. ברנר/שד. חיים וייצמן

ויצמן/ששת הימים

שדרות חיים וייצמן/שער העמק

שדרות בנימין/שער הגיא
2 החלוצים

שד. בנימין/שד. ירושלים

שדרות בנימין/טשרניחובסקי

שד. בן אב''י/שד. בנימין
52 שדרות אתמר בן-אב"י

שד. בנימין/שלום שבזי
Binjamin Avenue

מפה ולוחות זמנים של קו 19

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/88047/144974/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99
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%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9_%D7%99_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9_%D7%99_%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99-Israel-1-2-88047-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99


הברבור/הזמיר, הזמיר/השחף, הזמיר/הנשר,
ההשכלה/האוניברסיטה, ההשכלה/הרב יהודה אונטרמן, הרב

צירלסון/השומר, הרב ז. גולד/הרב צירלסון, הרב גד
מכלוף/שמואל לנדאו, יוסף שפרינצק/הרב הגר, יוסף

שפרינצק/יוסף ויתקין, יוסף שפרינצק/הרב מנחם זמבה, יוסף
שפרינצק/משה מונטיפיורי, שפרינצק/שרה מלכין, יוסף

שפרינצק/עובדיה אברהם הכהן, דרך דגניה, צבי
שכטרמן/דרך דגניה, צבי שכטרמן/הפלדה, צבי

שכטרמן/הפלדה, דוד פנקס/צבי שכטרמן, פנקס/57, צומת
נווה איתמר, הרצל/עולי הגרדום, הרצל/מינץ, ת. מרכזית
נתניה, שוק עירוני, ויצמן\שפירא משה, וייצמן/שרת, חיים

וייצמן/משה איכילוב, שד.וייצמן/סוקולוב, נחום סוקולוב/קמיל
הויסמנס, נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר, פרופסור אלברט

איינשטיין/צ.פ. חיות, פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור,
בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי

בן צבי/הגר''א

בית ספר טשרניחובסקי/בן צבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

בן צבי/נחום

בן צבי/פלוגת מכבי
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

הנביאים/שד. בן צבי

בן צבי/גרנבוים

שדרות בן צבי/שדרות אגם כנרת
Ben Tzvi Yitzhak Avenue

שד. בן צבי/שד. פנחס לבון
Pinhas Lavon

לבון/וייסלברגר תאודור
6 פנחס לבון

לבון/עגנון
22 פנחס לבון

ש''י עגנון/שדרות פנחס לבון
Pinhas Lavon

פנחס לבון/גולדה מאיר
11 יאנוש קורצק

איקאה/שדרות גיבורי ישראל

מרכז ביג/שדרות גיבורי ישראל

שדרות גיבורי ישראל/האומנות

שד. גיבורי ישראל/הבונים

שדרות גיבורי ישראל/התרופה

המחשב/הצורן
3 המחשב

עירייה

מכללת הרמלין/המחקר

הגביש/המחקר
HaGavish

השלום\הגביש

בני וו. רייך/אדר
Benny W. Reich

דרך דגניה/הרב שלום איפרגן

דרך דגניה/ליבר זאב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/19/88047/144974/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%27%27%D7%99%20%D7%A2%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F~2F%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99


דרך דגניה/אלונים

חורשת הסרג'נטים/האוניברסיטה
HaOoniversita

דרך הפארק/האוניברסיטה

דרך הפארק/אלונים

הברבור/הזמיר

הזמיר/השחף

הזמיר/הנשר
HaNesher

ההשכלה/האוניברסיטה

ההשכלה/הרב יהודה אונטרמן
HaHaskala

הרב צירלסון/השומר

הרב ז. גולד/הרב צירלסון
HaRav Zirlson

הרב גד מכלוף/שמואל לנדאו
HaRav Shmuel Landau

יוסף שפרינצק/הרב הגר

יוסף שפרינצק/יוסף ויתקין
Kikar HaBanim

יוסף שפרינצק/הרב מנחם זמבה

יוסף שפרינצק/משה מונטיפיורי
Sprinzak

שפרינצק/שרה מלכין
Sprinzak

יוסף שפרינצק/עובדיה אברהם הכהן

דרך דגניה
Deganya

צבי שכטרמן/דרך דגניה

צבי שכטרמן/הפלדה

צבי שכטרמן/הפלדה
Shechterman

דוד פנקס/צבי שכטרמן

פנקס/57

צומת נווה איתמר



הרצל/עולי הגרדום

הרצל/מינץ

ת. מרכזית נתניה
Binjamin Avenue

שוק עירוני

ויצמן\שפירא משה

וייצמן/שרת

חיים וייצמן/משה איכילוב
Weizmann Avenue

שד.וייצמן/סוקולוב

נחום סוקולוב/קמיל הויסמנס
5 יצחק שדה

נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר
43 נחום סוקולוב

פרופסור אלברט איינשטיין/צ.פ. חיות

פרופסור אלברט איינשטיין/פרופסור שור
Einstein

בית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוחאי
Spinoza



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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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