
כיוון: בני ברק ← עמנואל

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 189
לוח זמנים של קו בני ברק ← עמנואל

08:30 - 22:30ראשון

08:30 - 22:30שני

08:30 - 22:30שלישי

08:30 - 22:30רביעי

08:30 - 22:30חמישי

07:15 - 13:15שישי

22:00שבת

מידע על קו 189
כיוון: בני ברק ← עמנואל

תחנות: 63
משך הנסיעה: 103 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: אזור התעשייה, ז'בוטינסקי/ אבו
חצירא, דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר, רבי עקיבא/שמואל הנביא,

רבי עקיבא/הרב קוק, רבי עקיבא/ירושלים, ירושלים/בן זכאי,
רבן יוחנן בן זכאי/ירושלים, הרב דסלר/רבן יוחנן בן זכאי, חזון
אי''ש/נחמיה, נחמיה/חזון אי''ש, נחמיה/עזרא, עזרא/הרב

כהנמן, כהנמן/פוברסקי, אהרונוביץ/ רבי עקיבא,
אהרונוביץ'/הרב ריינס, אהרונוביץ/ קניון בני ברק, דרך

ז'בוטינסקי/אהרונוביץ, מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי, מחלף
גהה/ז'בוטינסקי, דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה,

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין, דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים,
בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי/צה''ל, אורלוב/קרול, ת.

מרכזית פ''ת, יוסף ספיר/הירקונים, צומת סגולה, ת. רכבת
סגולה, מרכז מסחרי ירקונים/40, מחלף ירקון, מחלף קסם,
צומת קסם, צומת רכבת קסם, צומת אלפי מנשה, מחסום

חדש 2, קרני שומרון/כניסה, קניון קרני שומר, האלון /הניצנים,
אלון/ניצנים, אלון/משעול הסביון, הברוש/משעול הסביון א,

הברוש/ניצנים, אלון/ניצנים, אלון/הברוש, קניון קרני שומרון,
שדרות רחבעם/קרני שומרון, קוממיות/שדרות רחבעם, נווה

מנחם, פארק תעשיה, פארק תעשיה עמנואל, הבעל שם
טוב/איש מצליח, הרב פנחס לוין/נתיבות שלום, הרב פנחס
לוין/איילת השחר, הרב פנחס לוין/חזון עובדיה, הרב פנחס

לוין/רבי מאיר מפרימישלן, כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן,

לקו 189 (בני ברק ← עמנואל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בני ברק ← עמנואל: 08:30 - 22:30 (2) עמנואל ← בני ברק: 05:10 - 22:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 189 וכדי לדעת מתי יגיע קו 189

צפייה באתרבני ברק ← עמנואל 189

אזור התעשייה

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

רבי עקיבא/שמואל הנביא
17 רבי עקיבא

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/ירושלים

ירושלים/בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי/ירושלים
Simtat Yavne

הרב דסלר/רבן יוחנן בן זכאי
HaRav Desler

חזון אי''ש/נחמיה

נחמיה/חזון אי''ש

נחמיה/עזרא

עזרא/הרב כהנמן

כהנמן/פוברסקי

אהרונוביץ/ רבי עקיבא

אהרונוביץ'/הרב ריינס

אהרונוביץ/ קניון בני ברק

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

מפה ולוחות זמנים של קו 189

https://moovitapp.com/israel-1/lines/189/44598/230122/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C
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%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C-Israel-1-17-44598-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C


אולם אירועים/הגאון מוילנה, מרכז מסחרי/חת''ם סופר,
'חת''ם סופר ג, 'חת''ם סופר ד, 'חת''ם סופר ה

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/צה''ל
Reich Haviva

אורלוב/קרול

ת. מרכזית פ''ת
17 פרופ' שור

יוסף ספיר/הירקונים

צומת סגולה

ת. רכבת סגולה

מרכז מסחרי ירקונים/40

מחלף ירקון

מחלף קסם

צומת קסם

צומת רכבת קסם

צומת אלפי מנשה

מחסום חדש 2

קרני שומרון/כניסה

קניון קרני שומר

האלון /הניצנים
Elon

אלון/ניצנים

אלון/משעול הסביון

הברוש/משעול הסביון א

הברוש/ניצנים
Mishol Ha'Tzivoni

אלון/ניצנים
Nitzanim

https://moovitapp.com/israel-1/lines/189/44598/230122/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C


אלון/הברוש
Elon

קניון קרני שומרון
Shderot Rechavam

שדרות רחבעם/קרני שומרון

קוממיות/שדרות רחבעם

נווה מנחם

פארק תעשיה

פארק תעשיה עמנואל

הבעל שם טוב/איש מצליח

הרב פנחס לוין/נתיבות שלום

הרב פנחס לוין/איילת השחר

הרב פנחס לוין/חזון עובדיה

הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן

כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן

אולם אירועים/הגאון מוילנה
Ha'GAon Mevilna

מרכז מסחרי/חת''ם סופר

'חת''ם סופר ג
Netiv Revavot Efraim

'חת''ם סופר ד
Hatam Sofer

'חת''ם סופר ה



כיוון: עמנואל ← בני ברק

63 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 189
לוח זמנים של קו עמנואל ← בני ברק

05:10 - 22:15ראשון

05:10 - 22:15שני

05:10 - 22:15שלישי

05:10 - 22:15רביעי

05:10 - 22:15חמישי

05:45 - 13:15שישי

20:30שבת

מידע על קו 189
כיוון: עמנואל ← בני ברק

תחנות: 63
משך הנסיעה: 116 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים,
'חת''ם סופר ד, חת''ם סופר ב', מרכז מסחרי/חת''ם סופר,

אולם אירועים/הגאון מוילנה, כיכר רמב''ם/רבי מאיר
מפרימישלן, הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן, הרב פנחס

לוין/חזון עובדיה, הרב פנחס לוין/איילת השחר, הרב פנחס
לוין/נתיבות שלום, הבעש''ט/הרב פנחס לוין, עמנואל/שער

יציאה, פארק תעשיה, פארק תעשיה, נווה מנחם, שדרות
רחבעם/קוממיות, קניון קרני שומר, האלון /הניצנים,

אלון/ניצנים, הברוש/הניצנים, הברוש/האורנים, בית כנסת
היכל רפאל/משעול החצב, הגפן/השקמה, מעלה

שומרון/יציאה, מחסום, צומת אלפי מנשה, צומת חורשים,
צומת חגור, צומת רכבת ראש העין צפון, מחלף קסם, מחלף

ירקון, מרכז מסחרי ירקונים/40, ת. רכבת סגולה, צומת סגולה,
יוסף ספיר/הירקונים, ת. מרכזית פ''ת, זאב אורלוב/יעקב קרול,

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר, בלינסון קניון אבנת/מסוף
יותם ויואב, דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם, ז'בוטינסקי/הסיבים,

ז'בוטינסקי/שנקר, מחלף גהה/ז'בוטינסקי, מחלף גהה/דרך
ז'בוטינסקי, מרכז רימונים/אהרונוביץ, אהרונוביץ'/הרב ריינס,

הרב כהנמן/רבי עקיבא, הרב כהנמן/עזרא, עזרא/הרב כהנמן,
עזרא/נחמיה, נחמיה/עזרא, נחמיה/חזון אי''ש, חזון

אי''ש/נחמיה, הרב דסלר/חזון אי''ש, הרב דסלר/רבן יוחנן בן
זכאי, כצנלסון/י.ל. פרץ, ירושלים/בן זכאי, רבי עקיבא/הרב קוק,

רבי עקיבא/הראשונים, דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, דרך
ז'בוטינסקי/דב גרונר, דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא, אזור

התעשייה

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

'חת''ם סופר ד
Hatam Sofer

חת''ם סופר ב'

מרכז מסחרי/חת''ם סופר

אולם אירועים/הגאון מוילנה
Ha'GAon Mevilna

כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן
Kikar Rambam

הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן

הרב פנחס לוין/חזון עובדיה

הרב פנחס לוין/איילת השחר

הרב פנחס לוין/נתיבות שלום

הבעש''ט/הרב פנחס לוין

עמנואל/שער יציאה

פארק תעשיה

פארק תעשיה

נווה מנחם

שדרות רחבעם/קוממיות

קניון קרני שומר

האלון /הניצנים
Elon

אלון/ניצנים

הברוש/הניצנים
Mishol Ha'Tzivoni

הברוש/האורנים

בית כנסת היכל רפאל/משעול החצב

הגפן/השקמה

מעלה שומרון/יציאה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/189/44598/59971/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C


מחסום

צומת אלפי מנשה

צומת חורשים

צומת חגור

צומת רכבת ראש העין צפון

מחלף קסם

מחלף ירקון

מרכז מסחרי ירקונים/40

ת. רכבת סגולה

צומת סגולה
Halamish

יוסף ספיר/הירקונים

ת. מרכזית פ''ת
Zeev Orlov

זאב אורלוב/יעקב קרול

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
Alter Winkler

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם

ז'בוטינסקי/הסיבים
100 זאב ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/שנקר

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מרכז רימונים/אהרונוביץ

אהרונוביץ'/הרב ריינס

הרב כהנמן/רבי עקיבא
HaRav Kahanman

הרב כהנמן/עזרא

עזרא/הרב כהנמן

עזרא/נחמיה
Ezra

נחמיה/עזרא

https://moovitapp.com/israel-1/lines/189/44598/59971/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C


Nehemya

נחמיה/חזון אי''ש
HaRav Landa

חזון אי''ש/נחמיה

הרב דסלר/חזון אי''ש

הרב דסלר/רבן יוחנן בן זכאי
HaRav Desler

כצנלסון/י.ל. פרץ

ירושלים/בן זכאי

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/הראשונים
3 רבי עקיבא

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
1 רבי עקיבא

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר
68 זאב ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/אבן עזרא

אזור התעשייה



לוחות זמנים ומפה של קו 189 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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