
כיוון: בני ברק ← קרני שומרון

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 188
לוח זמנים של קו בני ברק ← קרני שומרון

15:00ראשון

15:00שני

15:00שלישי

15:00רביעי

15:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 188
כיוון: בני ברק ← קרני שומרון

תחנות: 45
משך הנסיעה: 82 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש,
עזרא/דמשק אליעזר, 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/הראשונים, דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, 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, ת.
רכבת ראש העין צפון, צומת אלפי מנשה, מחסום חדש 2,

קרני שומרון/כניסה, קניון קרני שומר, האלון /הניצנים,
אלון/ניצנים, בית כנסת היכל רפאל/משעול החצב,

הגפן/משעול החצב, אלון/ניצנים, אלון/הברוש, קניון קרני
שומרון, קוממיות/שדרות רחבעם, כלי שיר/הנבל, כלי

שיר/הפעמון, כלי שיר/העוגב, כלי שיר/הצלצלים, מועדון פיס
לנוער

לקו 188 בני ברק ← קרני שומרון יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בני ברק ← קרני שומרון: 15:00

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 188 וכדי לדעת מתי יגיע קו 188

צפייה באתרבני ברק ← קרני שומרון 188

האדמור מנדבורנא/חזון אי''ש

עזרא/דמשק אליעזר

עזרא/נחמיה
Ezra

עזרא/הרב כהנמן

כהנמן/פוברסקי

רבי עקיבא/חזון אי''ש
Eliyahu HaNavi

רבי עקיבא/הרב שך

רבי עקיבא/גן ורשה
Raavad

רבי עקיבא/הרב קוק

רבי עקיבא/הראשונים
3 רבי עקיבא

דרך ז'בוטינסקי/רבי עקיבא
1 רבי עקיבא

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

מפה ולוחות זמנים של קו 188

https://moovitapp.com/israel-1/lines/188/118063/223478/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%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
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%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F-Israel-1-17-118063-0?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%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F


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

ת. רכבת ראש העין צפון

צומת אלפי מנשה

מחסום חדש 2

קרני שומרון/כניסה

קניון קרני שומר

האלון /הניצנים
Elon

אלון/ניצנים

בית כנסת היכל רפאל/משעול החצב

הגפן/משעול החצב
Ha'Shikma

אלון/ניצנים
Nitzanim

אלון/הברוש
Elon

קניון קרני שומרון
Shderot Rechavam

קוממיות/שדרות רחבעם

כלי שיר/הנבל

כלי שיר/הפעמון

כלי שיר/העוגב

כלי שיר/הצלצלים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/188/118063/223478/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%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F


Simtat Ha'Kinorot

מועדון פיס לנוער



לוחות זמנים ומפה של קו 188 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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