מפה ולוחות זמנים של קו 89

89

תל אביב-יפו ↔ חולון

צפה באתר

לקו ) 89תל אביב-יפו ↔ חולון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חולון←תל אביב-יפו (2) 23:35 - 00:00 :תל אביב-יפו←חולון23:50 - 00:15 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  89וכדי לדעת מתי יגיע קו 89

כיוון :חולון←תל אביב-יפו
 63תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 89
לוח זמנים של קו חולון←תל אביב-יפו
ראשון

23:35 - 05:05

שני

23:35 - 00:00

שלישי

23:35 - 00:00

רביעי

23:35 - 00:00

חמישי

23:35 - 00:00

ימית /2000מפרץ שלמה

שישי

14:40 - 00:00

משה שרת/מפרץ שלמה

שבת

23:50 - 17:20

מסוף קריית שרת
Yerushalayim Avenue

מסוף קרית שרת/שדרות ירושלים
מפרץ שלמה/רמת הגולן

משה שרת/קרן היסוד
אלופי צה''ל/בית לחם
Alufei Tsahal

אלופי צהל/דוד אלעזר
קניון חולון/גולדה מאיר
Geulim

מדיטק/גולדה מאיר
Golda Meir

פיכמן/הופיין
שנקר/ההסתדרות
Arieh Shenkar

שנקר/סוקולוב
 50אריה שנקר

שדרות קוגל/סוקולוב
שדרות קוגל/הלוחמים
לוי אשכול/כיכר הלוחמים

מידע על קו 89
כיוון :חולון←תל אביב-יפו
תחנות63 :
משך הנסיעה 73 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסוף קריית שרת ,מסוף קרית
שרת/שדרות ירושלים ,מפרץ שלמה/רמת הגולן ,ימית
/2000מפרץ שלמה ,משה שרת/מפרץ שלמה ,משה
שרת/קרן היסוד ,אלופי צה''ל/בית לחם ,אלופי צהל/דוד
אלעזר ,קניון חולון/גולדה מאיר ,מדיטק/גולדה מאיר,
פיכמן/הופיין ,שנקר/ההסתדרות ,שנקר/סוקולוב ,שדרות
קוגל/סוקולוב ,שדרות קוגל/הלוחמים ,לוי אשכול/כיכר
הלוחמים ,ת .רכבת צומת חולון ,חיל השריון/קיבוץ גלויות ,ת.
מרכזית ת''א/לוינסקי ,לוינסקי/שד' הר ציון ,שד' הר
ציון/לוינסקי ,השומרון/שד' הר ציון ,דרך בגין/הרכבת ,דרך
מנחם בגין /המלאכה ,השוק הסיטונאי/החשמונאים ,אבן
גבירול/קרליבך ,אבן גבירול/שד' שאול המלך ,אבן
גבירול/השופטים ,כיכר רבין/אבן גבירול ,רבנות ת''א/שד' דוד
המלך ,ביה''ח איכילוב/שד' דוד המלך ,ביה''ח איכילוב/ויצמן,
כיכר המדינה/ויצמן ,ויצמן/פנקס ,יהודה המכבי/דרך נמיר ,דרך
נמיר/יהודה המכבי ,שד' רוקח/דרך נמיר ,מרכז רבין/שד' רוקח,
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח ,גני התערוכה/שד' רוקח ,לונה
פארק/שד' רוקח ,בני אפרים/בכור שטרית ,בני אפרים/הדר
יוסף ,מכללת אפקה/בני אפרים ,ביה''ס עמל/בני אפרים,
שלונסקי/בני אפרים ,שלונסקי/קהילת ונציה ,דבורה
הנביאה/משה סנה ,דבורה הנביאה/משמר הירדן ,משמר
הירדן/דבורה הנביאה ,מרכוס/משמר הירדן ,מרכוס/עולי

ת .רכבת צומת חולון
חיל השריון/קיבוץ גלויות
 6קנטור

ת .מרכזית ת''א/לוינסקי
 123לוינסקי

לוינסקי/שד' הר ציון
Lewinski

שד' הר ציון/לוינסקי
 13הר ציון

השומרון/שד' הר ציון
 3השומרון

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

דרך מנחם בגין /המלאכה
Menachem Begin

השוק הסיטונאי/החשמונאים
 105החשמונאים

אבן גבירול/קרליבך
 4אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
 26אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
Ibn Gvirol

כיכר רבין/אבן גבירול
 66אבן גבירול

רבנות ת''א/שד' דוד המלך
 29דוד המלך

ביה''ח איכילוב/שד' דוד המלך
 55דוד המלך

ביה''ח איכילוב/ויצמן
 15ויצמן

כיכר המדינה/ויצמן
 32ויצמן

ויצמן/פנקס
 68ויצמן

יהודה המכבי/דרך נמיר
 58יהודה המכבי

דרך נמיר/יהודה המכבי
 124נמיר מרדכי

שד' רוקח/דרך נמיר

הגרדום ,עולי הגרדום/מרכוס ,עולי הגרדום/ניסן כהן ,עולי
הגרדום/בי''ס ישגב ,הרוגי מלכות/משמר הירדן ,משמר
הירדן/טורקוב ,ראול ולנברג/הברזל ,מטה מרחב ירקון/ראול
ולנברג ,ראול ולנברג/הנחושת ,ראול ולנברג/הארד ,ראול
ולנברג/דבורה הנביאה ,עתידים

מרכז רבין/שד' רוקח
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
 94רוקח ישראל

לונה פארק/שד' רוקח
 108רוקח ישראל

בני אפרים/בכור שטרית
בני אפרים/הדר יוסף
 206בני אפרים

מכללת אפקה/בני אפרים
 218בני אפרים

ביה''ס עמל/בני אפרים
 224בני אפרים

שלונסקי/בני אפרים
 7שלונסקי אברהם

שלונסקי/קהילת ונציה
 40שלונסקי אברהם

דבורה הנביאה/משה סנה
2א דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/משמר הירדן
 42דבורה הנביאה

משמר הירדן/דבורה הנביאה
 121משמר הירדן

מרכוס/משמר הירדן
 3מרכוס דוד

מרכוס/עולי הגרדום
 15מרכוס דוד

עולי הגרדום/מרכוס
 31עולי הגרדום

עולי הגרדום/ניסן כהן
 19עולי הגרדום

עולי הגרדום/בי''ס ישגב
 1עולי הגרדום

הרוגי מלכות/משמר הירדן
 5הרוגי מלכות

משמר הירדן/טורקוב
 23נחלאות

ראול ולנברג/הברזל
2ב ולנברג ראול

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
 6ולנברג ראול

ראול ולנברג/הנחושת
 20ולנברג ראול

ראול ולנברג/הארד
 28ולנברג ראול

ראול ולנברג/דבורה הנביאה
Raoul Wallenberg

עתידים
 117דבורה הנביאה

כיוון :תל אביב-יפו←חולון
 63תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 89
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←חולון
ראשון

23:50 - 00:10

שני

23:50 - 00:15

שלישי

23:50 - 00:15

רביעי

23:50 - 00:15

ראול ולנברג/הנחושת

חמישי

23:50 - 00:15

 22ולנברג ראול

שישי

14:50 - 00:15

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

שבת

23:40 - 17:30

עתידים
 103דבורה הנביאה

ראול ולנברג/הארד
28א ולנברג ראול

ראול ולנברג/הברזל
Raoul Wallenberg

ראול ולנברג/משמר הירדן

מידע על קו 89

 1טובים עמנואל

כיוון :תל אביב-יפו←חולון
תחנות63 :
משך הנסיעה 75 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :עתידים ,ראול ולנברג/הארד ,ראול
ולנברג/הנחושת ,מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג ,ראול
ולנברג/הברזל ,ראול ולנברג/משמר הירדן ,משמר
הירדן/טורקוב ,הרוגי מלכות/משמר הירדן ,הרוגי מלכות/עולי
הגרדום ,עולי הגרדום/הרוגי מלכות ,עולי הגרדום/ניסן כהן,
מרכוס/עולי הגרדום ,מרכוס/משמר הירדן ,משמר הירדן/דבורה
הנביאה ,דבורה הנביאה/משמר הירדן ,דבורה
הנביאה/מתתיהו שוהם ,פנחס רוזן/דבורה הנביאה,
שלונסקי/קהילת ונציה ,שלונסקי/בני אפרים ,בני אפרים/שד’
קק''ל ,ביה''ס עמל/בני אפרים ,מכללת אפקה/בני אפרים ,בני
אפרים/הדר יוסף ,שד' רוקח/בכור שטרית ,גני
התערוכה/שדרות רוקח ,ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח ,שד'
רוקח/דרך נמיר ,דרך נמיר/יהודה המכבי ,יהודה המכבי/דרך
נמיר ,כיכר המדינה/ויצמן ,כיכר המדינה/תש''ח ,ויצמן/בארי,
ביה''ח איכילוב/ויצמן ,רבנות ת''א/שד' דוד המלך ,שד' דוד
המלך/אבן גבירול ,כיכר רבין/אבן גבירול ,אבן גבירול/השופטים,
אבן גבירול/שד' שאול המלך ,אבן גבירול/מרמורק,
החשמונאים/קרליבך ,המסגר/יצחק שדה ,דרך בגין/נחמני,
חברת חשמל/דרך בגין ,השומרון/שד' הר ציון ,לוינסקי/שד' הר
ציון ,תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי ,דרך חיל השריון/גולומב,
תיכון הולץ/דרך חיל השריון ,ת .רכבת צומת חולון/לוי אשכול,
שדרות קוגל/הלוחמים ,שדרות קוגל/סוקולוב ,שנקר/סוקולוב,
שנקר/ההסתדרות ,המכון הטכנולוגי/יעקב פיכמן ,קניון
חולון/גולדה מאיר ,תיכון קוגל/גולדה מאיר ,אלופי צהל/דוד
אלעזר ,אלופי צה''ל/בית לחם ,משה שרת/קרן היסוד ,משה
שרת/מפרץ שלמה ,ימית /2000מפרץ שלמה ,מפרץ
שלמה/רמת הגולן ,שדרות ירושלים/מפרץ שלמה

משמר הירדן/טורקוב
Mishmar HaYarden

הרוגי מלכות/משמר הירדן
 2הרוגי מלכות

הרוגי מלכות/עולי הגרדום
Harugey Malchut

עולי הגרדום/הרוגי מלכות
 14עולי הגרדום

עולי הגרדום/ניסן כהן
Olei HaGardom

מרכוס/עולי הגרדום
 15מרכוס דוד

מרכוס/משמר הירדן
 3מרכוס דוד

משמר הירדן/דבורה הנביאה
 25ק"ם

דבורה הנביאה/משמר הירדן
 48דבורה הנביאה

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם
 22דבורה הנביאה

פנחס רוזן/דבורה הנביאה
 91רוזן פנחס

שלונסקי/קהילת ונציה
 43שלונסקי אברהם

שלונסקי/בני אפרים

 7שלונסקי אברהם

בני אפרים/שד’ קק''ל
 261בני אפרים

ביה''ס עמל/בני אפרים
 241בני אפרים

מכללת אפקה/בני אפרים
Bney Efraim

בני אפרים/הדר יוסף
Bney Efraim

שד' רוקח/בכור שטרית
 510רוקח ישראל

גני התערוכה/שדרות רוקח
Rokach Avenue

ת .רכבת האוניברסיטה/רוקח
שד' רוקח/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
 125נמיר מרדכי

יהודה המכבי/דרך נמיר
 85יהודה המכבי

כיכר המדינה/ויצמן
 71ויצמן

כיכר המדינה/תש''ח
 14הא באייר

ויצמן/בארי
 33ויצמן

ביה''ח איכילוב/ויצמן
 9ויצמן

רבנות ת''א/שד' דוד המלך
King David Avenue

שד' דוד המלך/אבן גבירול
 9דוד המלך

כיכר רבין/אבן גבירול
 63אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים
 45אבן גבירול

אבן גבירול/שד' שאול המלך
 31אבן גבירול

אבן גבירול/מרמורק
 7אבן גבירול

החשמונאים/קרליבך

 88החשמונאים

המסגר/יצחק שדה
 27המסגר

דרך בגין/נחמני
 64נחמני

חברת חשמל/דרך בגין
 15בגין מנחם

השומרון/שד' הר ציון
 6השומרון

לוינסקי/שד' הר ציון
 90לוינסקי

תחנה מרכזית ת''א/לוינסקי
 112לוינסקי

דרך חיל השריון/גולומב
תיכון הולץ/דרך חיל השריון
HaZamir

ת .רכבת צומת חולון/לוי אשכול
שדרות קוגל/הלוחמים
שדרות קוגל/סוקולוב
שנקר/סוקולוב
 50אריה שנקר

שנקר/ההסתדרות
Arieh Shenkar

המכון הטכנולוגי/יעקב פיכמן
 18יעקב פיכמן

קניון חולון/גולדה מאיר
תיכון קוגל/גולדה מאיר
אלופי צהל/דוד אלעזר
אלופי צה''ל/בית לחם
Alufei Tsahal

משה שרת/קרן היסוד
 1קרן היסוד

משה שרת/מפרץ שלמה
ימית /2000מפרץ שלמה
מפרץ שלמה/רמת הגולן
שדרות ירושלים/מפרץ שלמה
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אחר צעד ,לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
פתרונות לעיר חכמה
www.moovit.com
מפתחיםAPI/
תוסף Moovit
אינדקס  Moovitלתחבורה ציבורית
על הקהילה שלנו
מדינות נתמכות
שירות שיתוף הנסיעות
כל הזכויות שמורות © Moovit 2018 -

בדוק את זמני ההגעה בזמן אמת

