מפה ולוחות זמנים של קו 525

525

רעננה ↔ תל אביב-יפו

צפה באתר

לקו ) 525רעננה ↔ תל אביב-יפו( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1רעננה←תל אביב-יפו (2) 22:30 - 04:50 :תל אביב-יפו←רעננה23:15 - 05:40 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  525וכדי לדעת מתי יגיע קו 525

כיוון :רעננה←תל אביב-יפו
 63תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

קרית הספורט/וייצמן
ויצמן/רבקה גובר
HaSnunit

גאולה/דרך ירושלים
מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
Yerushalaim

לוחות זמנים של קו 525
לוח זמנים של קו רעננה←תל אביב-יפו
ראשון

22:30 - 04:50

שני

22:30 - 04:50

שלישי

22:30 - 04:50

רביעי

22:30 - 04:50

חמישי

22:30 - 04:50

שישי

14:40 - 04:55

שבת

22:20 - 18:20

מרכז מסחרי/דרך ירושלים
דרך ירושלים/הבריגדה היהודית
ירושלים/הר סיני
דרך ירושלים/ברל כצנלסון
Yerushalaim

אולפנה
העצמאות/בן גוריון
בן גוריון/סוקולוב
Sokolov

וייצמן/סוקולוב
בית ספר וייצמן/וייצמן
Weizmann

הרב קוק/ויצמן
HaRav Kuk

בית ספר תיכון ראשונים/הרב קוק
בן גוריון  /הרב קוק
Ben Gurion

מידע על קו 525
כיוון :רעננה←תל אביב-יפו
תחנות63 :
משך הנסיעה 73 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :קרית הספורט/וייצמן ,ויצמן/רבקה
גובר ,גאולה/דרך ירושלים ,מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם,
מרכז מסחרי/דרך ירושלים ,דרך ירושלים/הבריגדה היהודית,
ירושלים/הר סיני ,דרך ירושלים/ברל כצנלסון ,אולפנה,
העצמאות/בן גוריון ,בן גוריון/סוקולוב ,וייצמן/סוקולוב ,בית ספר
וייצמן/וייצמן ,הרב קוק/ויצמן ,בית ספר תיכון ראשונים/הרב
קוק ,בן גוריון  /הרב קוק ,בן גוריון/חומה ומגדל ,מרכז
אמירים/בן גוריון ,סוקולוב/יבנה ,קופת חולים מאוחדת/סוקולוב,
ביאליק/סוקולוב ,עיריית רמת השרון ,בי''ס הדר/אוסישקין,
אוסישקין  /מרדכי ,אוסישקין/דרך ראשונים ,קופ''ח/טרומפלדור,
טרומפלדור/הזית ,הזית/שבטי ישראל ,שבטי ישראל  /חנה
סנש ,שבטי ישראל/האמנויות ,בית שמאי/המלכים ,בית
שמאי/גמליאל ,בית הלל/בית שמאי ,בית הלל/בר יוחאי ,בית
הלל  -קופ''ח ,המלכים/עגנון ,המלכים/ערוגות,
משטרה/טרומפלדור ,הראשונים/אוסישקין ,צומת הראשונים,
צומת הכפר הירוק ,בית העלמין קרית שאול/משה סנה ,משה
סנה/בני אפרים ,משה סנה/צה''ל ,פנחס רוזן/דבורה הנביאה,
פנחס רוזן/שלונסקי ,פנחס רוזן/אשכנזי ,מבצע קדש/ראול
ולנברג ,ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש ,קניון איילון/מבצע
קדש ,קניון איילון/דרך ששת הימים ,מוזיאון לאמנות/דרך אבא
הלל ,דרך אבא הלל/רש''י ,דרך אבא הלל/התקווה ,דרך אבא
הלל/רוקח ,דרך אבא הלל/ביאליק ,דרך אבא הלל/דרך זאב

בן גוריון/חומה ומגדל
Brener

מרכז אמירים/בן גוריון
סוקולוב/יבנה
קופת חולים מאוחדת/סוקולוב
Sokolov

ביאליק/סוקולוב
עיריית רמת השרון
בי''ס הדר/אוסישקין
 48אוסישקין

אוסישקין  /מרדכי
Ussishkin

אוסישקין/דרך ראשונים
 88ראשונים

קופ''ח/טרומפלדור
טרומפלדור/הזית
 1המלכים

הזית/שבטי ישראל
HaHaruv

שבטי ישראל  /חנה סנש
Shivtei Israel

שבטי ישראל/האמנויות
בית שמאי/המלכים
בית שמאי/גמליאל
Beit Shammai

בית הלל/בית שמאי
בית הלל/בר יוחאי
בית הלל  -קופ''ח
Bokek

המלכים/עגנון
המלכים/ערוגות
 1המלכים

משטרה/טרומפלדור
הראשונים/אוסישקין
Rishonim

צומת הראשונים

ז'בוטינסקי ,רכבת מרכז/על פרשת דרכים ,קניון עזריאלי/דרך
בגין ,גשר קלקא/דרך בגין ,המסגר/המלאכה ,בי''ס שבח
מופת/המסגר ,ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים

צומת הכפר הירוק
בית העלמין קרית שאול/משה סנה
Dr. Elie Tavin

משה סנה/בני אפרים
 61סנה משה

משה סנה/צה''ל
 27סנה משה

פנחס רוזן/דבורה הנביאה
 91רוזן פנחס

פנחס רוזן/שלונסקי
 67רוזן פנחס

פנחס רוזן/אשכנזי
 27רוזן פנחס

מבצע קדש/ראול ולנברג
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
קניון איילון/מבצע קדש
קניון איילון/דרך ששת הימים
מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל
 148דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/רש''י
 128דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/התקווה
Aba Hilel

דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/ביאליק
דרך אבא הלל/דרך זאב ז'בוטינסקי
 3אבא הלל

רכבת מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

קניון עזריאלי/דרך בגין
 8עין דור

גשר קלקא/דרך בגין
 5מקלף מרדכי

המסגר/המלאכה
 41המסגר

בי''ס שבח מופת/המסגר
 6המסגר

ת.מרכזית ת''א ק/7.רציפים
 108לוינסקי

כיוון :תל אביב-יפו←רעננה
 63תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 525
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו←רעננה
ראשון

23:15 - 05:40

שני

23:15 - 05:40

שלישי

23:15 - 05:40

רביעי

23:15 - 05:40

המסגר/בן אביגדור

חמישי

23:15 - 05:40

 60המסגר

שישי

14:40 - 05:50

קניון עזריאלי/דרך בגין

שבת

23:00 - 18:00

ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים
Floor 7

דרך בגין/הרכבת
 52מנחם בגין

 134בגין מנחם

ת .רכבת ת''א מרכז/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

הבורסה/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי
דרך אבא הלל/ביאליק
 3תלפיות

דרך אבא הלל/רוקח
דרך אבא הלל/התקווה
 29חרות

דרך אבא הלל/רש''י
 128דרך אבא הלל

דרך אבא הלל /דרך ששת הימים
5א הצלע

קניון אילון/דרך ששת הימים
ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש
מבצע קדש/ראול ולנברג
פנחס רוזן/ראול ולנברג
 10רוזן פנחס

פנחס רוזן/אשכנזי
 26רוזן פנחס

פנחס רוזן/שלונסקי
 72פנחס רוזן

משה סנה/דבורה הנביאה
 6סנה משה

משה סנה/צה''ל
24א סנה משה

מידע על קו 525
כיוון :תל אביב-יפו←רעננה
תחנות63 :
משך הנסיעה 82 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת.מרכזית ת''א ק/6.רציפים ,דרך
בגין/הרכבת ,המסגר/בן אביגדור ,קניון עזריאלי/דרך בגין ,ת.
רכבת ת''א מרכז/על פרשת דרכים ,הבורסה/דרך ז'בוטינסקי,
דרך אבא הלל/דרך ז'בוטינסקי ,דרך אבא הלל/ביאליק ,דרך
אבא הלל/רוקח ,דרך אבא הלל/התקווה ,דרך אבא הלל/רש''י,
דרך אבא הלל /דרך ששת הימים ,קניון אילון/דרך ששת
הימים ,ת .רכבת בני ברק/מבצע קדש ,מבצע קדש/ראול
ולנברג ,פנחס רוזן/ראול ולנברג ,פנחס רוזן/אשכנזי ,פנחס
רוזן/שלונסקי ,משה סנה/דבורה הנביאה ,משה סנה/צה''ל,
משה סנה/בני אפרים ,בית עלמין צבאי קרית שאול ,צומת
הכפר הירוק ,הראשונים/סוקולוב ,הראשונים/תרפ''ד,
אוסישקין/דרך ראשונים ,קופ''ח/טרומפלדור ,טרומפלדור/הזית,
המלכים/הרב קוק ,בית הלל  -קופ''ח ,בית הלל/יהודה הנשיא,
בית שמאי/מרגנית ,בית שמאי/שמואל הנגיד ,בית
שמאי/המלכים ,שבטי ישראל/בית השואבה ,שבטי
ישראל/סמטת ויצ''ו ,שבטי ישראל  /התומר ,התומר/הרב
הרצוג ,טרומפלדור/המלכים ,משטרה/טרומפלדור ,חט''ב
קלמן/אוסישקין ,אוסישקין/הנוטר ,שדרות ביאליק/עירייה ,מרכז
מסחרי/סוקולוב ,סוקולוב/אז''ר ,סוקולוב  /יבנה ,מרכז
אמירים/בן גוריון ,בן גוריון/בר כוכבא ,הרב קוק/בן גוריון ,הרב
קוק/שמשון הגיבור ,וייצמן/הרב קוק ,בית ספר וייצמן/וייצמן,
סוקולוב/הניצנים ,קניון לב העיר ,העצמאות/בן גוריון,
העצמאות/סמטת מקדש המלך ,דרך ירושלים/יגאל אלון,
ירושלים/הבריגדה ,אחוזה/דרך ירושלים ,מוסד חינוכי כפר
בתיה/דרך י-ם ,וייצמן/דרך ירושלים ,וייצמן/הנשר ,קרית
הספורט/וייצמן

משה סנה/בני אפרים
 56סנה משה

בית עלמין צבאי קרית שאול
3א תבין אלי

צומת הכפר הירוק
הראשונים/סוקולוב
Rishonim

הראשונים/תרפ''ד
Rishonim

אוסישקין/דרך ראשונים
 88ראשונים

קופ''ח/טרומפלדור
טרומפלדור/הזית
 1המלכים

המלכים/הרב קוק
בית הלל  -קופ''ח
Bokek

בית הלל/יהודה הנשיא
בית שמאי/מרגנית
בית שמאי/שמואל הנגיד
Beit Shammai

בית שמאי/המלכים
שבטי ישראל/בית השואבה
שבטי ישראל/סמטת ויצ''ו
Simtat Wizo

שבטי ישראל  /התומר
התומר/הרב הרצוג
HaTomer

טרומפלדור/המלכים
 1המלכים

משטרה/טרומפלדור
חט''ב קלמן/אוסישקין
Ben Hayim

אוסישקין/הנוטר
Ussishkin

שדרות ביאליק/עירייה

מרכז מסחרי/סוקולוב
סוקולוב/אז''ר
סוקולוב  /יבנה
מרכז אמירים/בן גוריון
בן גוריון/בר כוכבא
 56בן גוריון

הרב קוק/בן גוריון
הרב קוק/שמשון הגיבור
HaRav Kuk

וייצמן/הרב קוק
Weizmann

בית ספר וייצמן/וייצמן
Weizmann

סוקולוב/הניצנים
Sokolov

קניון לב העיר
Sokolov path

העצמאות/בן גוריון
העצמאות/סמטת מקדש המלך
דרך ירושלים/יגאל אלון
Yerushalaim

ירושלים/הבריגדה
אחוזה/דרך ירושלים
 34ירושלים

מוסד חינוכי כפר בתיה/דרך י-ם
Yerushalaim

וייצמן/דרך ירושלים
וייצמן/הנשר
קרית הספורט/וייצמן
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