מפה ולוחות זמנים של קו 189

189

בני ברק ↔ עמנואל

צפה באתר

לקו ) 189בני ברק ↔ עמנואל( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בני ברק←עמנואל (2) 22:15 - 07:40 :עמנואל←בני ברק22:15 - 05:20 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  189וכדי לדעת מתי יגיע קו 189

כיוון :בני ברק←עמנואל
 61תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

22:15 - 07:40

שני

22:15 - 07:40

עזרא/גבעת פנחס

שלישי

22:15 - 07:40

עזרא/נחמיה

רביעי

22:15 - 07:40

Ezra

חמישי

22:15 - 07:40

עזרא/הרב כהנמן

שישי

13:30 - 07:15

כהנמן/פוברסקי

שבת

22:00

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

רבי עקיבא/חזון אי''ש
Eliyahu HaNavi

רבי עקיבא/הרב שך
רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

רבי עקיבא/הרב קוק
רבי עקיבא/דרך ז'בוטינסקי
 3רבי עקיבא

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב
דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
מחלף גהה/ז'בוטינסקי
דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה
ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

מידע על קו 189
כיוון :בני ברק←עמנואל
תחנות61 :
משך הנסיעה 85 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש,
עזרא/גבעת פנחס ,עזרא/נחמיה ,עזרא/הרב כהנמן,
כהנמן/פוברסקי ,רבי עקיבא/חזון אי''ש ,רבי עקיבא/הרב שך,
רבי עקיבא/גן ורשה ,רבי עקיבא/הרב קוק ,רבי עקיבא/דרך
ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא ,דרך
ז'בוטינסקי/סוקולוב ,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/הרב
מלכה ,אורלוב/קרול ,תחנה מרכזית פתח תקווה לצפון ,יוסף
ספיר/הירקונים ,צומת סגולה ,ת .רכבת סגולה ,מרכז מסחרי
ירקונים ,40/מחלף ירקון לכיוון מזרח ,מחלף קסם ,צומת קסם,
צומת רכבת קסם ,צומת אלפי מנשה ,מעבר אליהו ,אזור
התעשיה מעלה שומרון ,ירדן/סמדר ,מעלה שומרון ,מעלה
שומרון/יציאה ,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,
הבעש''ט/הרב פנחס לוין ,הרב פנחס לוין/אתר יבנה ,הרב
פנחס לוין ב' ,הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן ,כיכר
רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן ,בית ספר חב''ד/הגאון מוילנה,

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים
בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי/הרב מלכה
אורלוב/קרול
תחנה מרכזית פתח תקווה לצפון
Zeev Orlov

יוסף ספיר/הירקונים
צומת סגולה
ת .רכבת סגולה
מרכז מסחרי ירקונים40/
מחלף ירקון לכיוון מזרח
מחלף קסם
צומת קסם
צומת רכבת קסם
צומת אלפי מנשה
מעבר אליהו
אזור התעשיה מעלה שומרון
ירדן/סמדר
שיקמה

מעלה שומרון
מעלה שומרון/יציאה
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

מרכז מסחרי/חת''ם סופר ,חת''ם סופר ג' ,חת''ם סופר ד',
חת''ם סופר ה'

Nitzanim

אלון/הברוש
Elon

קניון קרני שומרון
Shderot Rechavam

שדרות רחבעם/קרני שומרון
קוממיות/שדרות רחבעם
נווה מנחם
פארק תעשיה
פארק תעשיה עמנואל
הבעש''ט/הרב פנחס לוין
הרב פנחס לוין/אתר יבנה
הרב פנחס לוין ב'
הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן
כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן
בית ספר חב''ד/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
 59תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

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

22:15 - 05:20

שני

22:15 - 05:20

שלישי

22:15 - 05:20

רביעי

22:15 - 05:20

חמישי

22:15 - 05:20

מרכז מסחרי/חת''ם סופר

שישי

13:15 - 05:45

בית ספר חב''ד/הגאון מוילנה

שבת

20:30

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים
חת''ם סופר ד'
Hatam Sofer

חת''ם סופר ב'

Ha'GAon Mevilna

כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן
Kikar Rambam

הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן
הרב פנחס לוין ג'
הרב פנחס לוין ב'
הרב פנחס לוין א'
הבעש''ט/הרב פנחס לוין
עמנואל
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

מידע על קו 189
כיוון :עמנואל←בני ברק
תחנות59 :
משך הנסיעה 83 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים,
חת''ם סופר ד' ,חת''ם סופר ב' ,מרכז מסחרי/חת''ם סופר ,בית
ספר חב''ד/הגאון מוילנה ,כיכר רמב''ם/רבי מאיר מפרימישלן,
הרב פנחס לוין/רבי מאיר מפרימישלן ,הרב פנחס לוין ג' ,הרב
פנחס לוין ב' ,הרב פנחס לוין א' ,הבעש''ט/הרב פנחס לוין,
עמנואל ,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 לכיוון כפר סבא ,צומת אלפי מנשה,
צומת חורשים ,צומת חגור ,ת .רכבת ראש העין צפון ,צומת
רכבת ראש העין צפון ,מחלף קסם ,מחלף ירקון ,מרכז מסחרי
ירקונים ,40/ת .רכבת סגולה ,צומת סגולה ,יוסף
ספיר/הירקונים ,תחנה מרכזית פתח תקווה לצפון ,זאב
אורלוב/יעקב קרול ,דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר ,בי''ח
בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי ,דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם,
ז'בוטינסקי/הסיבים ,ז'בוטינסקי/שנקר ,מחלף גהה/ז'בוטינסקי,
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי ,דרך ז'בוטינסקי/דב הוז,
ז'בוטינסקי /אבו חצירא ,דרך זאב ז'בוטינסקי/החשמונאים ,רבי
עקיבא/שמואל הנביא ,רבי עקיבא/הרב קוק ,רבי
עקיבא/ירושלים ,גן קדושי ורשא/רבי עקיבא ,רבי עקיבא/חזון
אי''ש ,הרב כהנמן/רבי עקיבא ,הרב כהנמן/עזרא ,עזרא/הרב
כהנמן ,נחמיה/עזרא ,חזון אי''ש/הרב יעקב לנדא ,חזון
אי''ש/האדמור מנדבורנא

מחסום לכיוון כפר סבא
צומת אלפי מנשה
צומת חורשים
צומת חגור
ת .רכבת ראש העין צפון
צומת רכבת ראש העין צפון
מחלף קסם
מחלף ירקון
מרכז מסחרי ירקונים40/
ת .רכבת סגולה
צומת סגולה
Halamish

יוסף ספיר/הירקונים
תחנה מרכזית פתח תקווה לצפון
Zeev Orlov

זאב אורלוב/יעקב קרול
דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
Alter Winkler

בי''ח בלינסון  -הקניון הגדול/ז'בוטינסקי
דרך זאב ז'בוטינסקי/שחם
ז'בוטינסקי/הסיבים
 100זאב ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/שנקר
מחלף גהה/ז'בוטינסקי
מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי
דרך ז'בוטינסקי/דב הוז
ז'בוטינסקי /אבו חצירא
דרך זאב ז'בוטינסקי/החשמונאים
רבי עקיבא/שמואל הנביא
 17רבי עקיבא

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/ירושלים
גן קדושי ורשא/רבי עקיבא
Raavad

רבי עקיבא/חזון אי''ש
הרב כהנמן/רבי עקיבא
HaRav Kahanman

הרב כהנמן/עזרא
עזרא/הרב כהנמן
נחמיה/עזרא
Nehemya

חזון אי''ש/הרב יעקב לנדא
 54חזון אי"ש

חזון אי''ש/האדמור מנדבורנא
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