
כיוון: בני ברק ← עמנואל

40 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 388
לוח זמנים של קו בני ברק ← עמנואל

15:00 - 22:45ראשון

15:00 - 22:45שני

15:00 - 22:45שלישי

15:00 - 22:45רביעי

15:00 - 22:45חמישי

13:45שישי

21:30שבת

מידע על קו 388
כיוון: בני ברק ← עמנואל

תחנות: 40
משך הנסיעה: 76 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
מורשה, מחלף ראש העין מזרח, צומת גיתי, הר השומרון/נחל
קנה, צומת רבבה, מסוף שדרות הראשונים, בסיס צבאי, צומת

יקיר, 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, מרכז מסחרי/חת''ם סופר,

'חת''ם סופר ג, 'חת''ם סופר ד, 'חת''ם סופר ה

לקו 388 (בני ברק ← עמנואל) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בני ברק ← עמנואל: 15:00 - 22:45 (2) עמנואל ← בני ברק: 05:40 - 15:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 388 וכדי לדעת מתי יגיע קו 388

צפייה באתרבני ברק ← עמנואל 388

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 388

https://moovitapp.com/israel-1/lines/388/617292/2478585/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-1-17-617292-0?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


מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי

מחלף מורשה

מחלף ראש העין מזרח

צומת גיתי

הר השומרון/נחל קנה

צומת רבבה

מסוף שדרות הראשונים

בסיס צבאי

צומת יקיר

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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/388/617292/2478585/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


כיוון: עמנואל ← בני ברק

42 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 388
לוח זמנים של קו עמנואל ← בני ברק

05:40 - 15:30ראשון

05:40 - 15:30שני

05:40 - 15:30שלישי

05:40 - 15:30רביעי

05:40 - 15:30חמישי

12:45שישי

19:30שבת

מידע על קו 388
כיוון: עמנואל ← בני ברק

תחנות: 42
משך הנסיעה: 78 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, מסוף שדרות
הראשונים, בסיס צבאי, צומת יקיר, הר השומרון/נחל קנה,

צומת רבבה, צומת גיתי, מחלף ראש העין מזרח, מחלף
מורשה, מחלף גהה, 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

מסוף שדרות הראשונים

בסיס צבאי

צומת יקיר

הר השומרון/נחל קנה

צומת רבבה

צומת גיתי

מחלף ראש העין מזרח

מחלף מורשה

מחלף גהה

מרכז רימונים/אהרונוביץ

אהרונוביץ'/הרב ריינס

https://moovitapp.com/israel-1/lines/388/617292/2478584/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


הרב כהנמן/רבי עקיבא
HaRav Kahanman

הרב כהנמן/עזרא

עזרא/הרב כהנמן

עזרא/נחמיה
Ezra

נחמיה/עזרא
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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/388/617292/2478584/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


לוחות זמנים ומפה של קו 388 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/388/617292/2478585/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://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?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://moovit.com/he/maas-solutions-he/?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
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?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://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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&lang=he

