
כיוון: פתח תקווה ← אריאל

46 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 289
לוח זמנים של קו פתח תקווה ← אריאל

14:35 - 18:15ראשון

14:35 - 18:15שני

14:35 - 18:15שלישי

14:35 - 18:15רביעי

14:35 - 18:15חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 289
כיוון: פתח תקווה ← אריאל

תחנות: 46
משך הנסיעה: 65 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: החרש/עמל, עמל/שלמה
מיכאליס, ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין, דרך זאב

ז'בוטינסקי/הסיבים, דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין, בי''ח
בלינסון/ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי/צה''ל, אורלוב/קרול, בר
כוכבא/תל חי, שטמפפר/חיים עוזר, שטמפפר/אברבנל,

הירקונים/יונה, צומת סגולה, ת. רכבת סגולה, מרכז מסחרי
ירקונים/40, מחלף ירקון, מחלף קסם, מחלף ראש העין מזרח,

מסוף אורנית, קניון אריאל/דרך רון נחמן, העצמאות/גנים,
העצמאות/דרך עפרון, דרך עפרון/השומרון, מרכז שיקום/דרך

עפרון, מכבי אש, קופת חולים לאומית/דרך הנחשונים,
העצמאות/דרך עפרון, דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה, דרך

תא''ל אורי בראון/ההגנה, צה''ל/יואב, יפתח/צה''ל, בית כנסת
הרמב''ם/בקעת הירדן, הנגב/הערבה, ששת הימים/ימית,
ששת הימים/מבצע קדש, מרכז אלמוג/דרך הציונות, דרך

הציונות/השקד, דרך הציונות/מצדה, שער הגיא/דרך הציונות,
שער הגיא/עצמון, התבור/הגלבוע, הגלבוע/התבור, רמת

הגולן/הגלבוע, מעונות סטודנטים/רמת הגולן, אוניברסיטת
אריאל/רמת הגולן, אוניברסיטת אריאל/כביש 31

לקו 289 פתח תקווה ← אריאל יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) פתח תקווה ← אריאל: 14:35 - 18:15

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 289 וכדי לדעת מתי יגיע קו 289

צפייה באתרפתח תקווה ← אריאל 289

החרש/עמל

עמל/שלמה מיכאליס
4 עמל

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

דרך זאב ז'בוטינסקי/דרך יצחק רבין
Zeev Jabotinsky

בי''ח בלינסון/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/צה''ל
Reich Haviva

אורלוב/קרול

בר כוכבא/תל חי
19 וינגייט

שטמפפר/חיים עוזר
18 יהושע שטמפפר

שטמפפר/אברבנל
Yehoshua Stampfer

הירקונים/יונה
HaYarkonim

צומת סגולה

ת. רכבת סגולה

מרכז מסחרי ירקונים/40

מחלף ירקון

מפה ולוחות זמנים של קו 289

https://moovitapp.com/israel-1/lines/289/370960/1213658/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%90%D7%A8%D7%99%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%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-Israel-1-17-370960-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C


מחלף קסם

מחלף ראש העין מזרח

מסוף אורנית

קניון אריאל/דרך רון נחמן

העצמאות/גנים
Ha'Atsmaut

העצמאות/דרך עפרון

דרך עפרון/השומרון

מרכז שיקום/דרך עפרון

מכבי אש

קופת חולים לאומית/דרך הנחשונים

העצמאות/דרך עפרון
Ha'Atsmaut

דרך תא''ל אורי בראון/הפסגה

דרך תא''ל אורי בראון/ההגנה

צה''ל/יואב
Yoav

יפתח/צה''ל
Tzahal

בית כנסת הרמב''ם/בקעת הירדן
Ha'Yarden

הנגב/הערבה

ששת הימים/ימית

ששת הימים/מבצע קדש

מרכז אלמוג/דרך הציונות

דרך הציונות/השקד

דרך הציונות/מצדה

שער הגיא/דרך הציונות

שער הגיא/עצמון
Atzmon

התבור/הגלבוע
Ha'Tavor

הגלבוע/התבור
Ha'Gilboa

https://moovitapp.com/israel-1/lines/289/370960/1213658/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C


רמת הגולן/הגלבוע

מעונות סטודנטים/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן

אוניברסיטת אריאל/כביש 31



לוחות זמנים ומפה של קו 289 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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