
כיוון: בת ים ← תל אביב-יפו

53 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו בת ים ← תל אביב-יפו

00:00 - 23:35ראשון

00:10 - 23:35שני

00:10 - 23:35שלישי

00:10 - 23:35רביעי

00:10 - 23:35חמישי

00:10 - 16:50שישי

20:20 - 23:35שבת

מידע על קו 25
כיוון: בת ים ← תל אביב-יפו

תחנות: 53
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 25 (בת ים ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בת ים ← תל אביב-יפו: 00:10 - 23:35 (2) תל אביב-יפו ← בת ים: 00:15 - 23:50

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 25 וכדי לדעת מתי יגיע קו 25

צפייה באתרבת ים ← תל אביב-יפו 25

מרכז הספורט/דרך בגין

הקוממיות/הרב ניסנבאום

הקוממיות/נפחא
10 קוממיות

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/המרינה

יצחק שדה/בלפור
Yizhak Sadeh

בלפור/יצחק שדה
Etsel

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יוספטל
48 יוספטל

בלפור/פרלשטיין
87 בלפור

שדרות העצמאות/הרב עוזיאל

שד' העצמאות/רוטשילד
67 שדרות העצמאות

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

גבעת התמרים/שד' ירושלים
209א ירושלים

שד' ירושלים/מחרוזת
201 ירושלים

מרכז הטניס/הרב הלר

מפה ולוחות זמנים של קו 25

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/668047/2780271/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
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HaRav Heler Haim

היינריך היינה/שז''ר
57 שז"ר זלמן

היינריך היינה/נס לגויים
47 בכורי ציון

היינריך היינה/שרירא גאון
Heinrich Heine

שלבים/הפלך
16 שלבים

דרך שלמה/שלבים
41 שלמה

דרך שלמה/אבולעפיה
56 שלמה

העליה/פלורנטין
51 העליה

העלייה/וולפסון
23 העליה

אלנבי/יהודה הלוי
119א אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי
97 אלנבי

שוק הכרמל/אלנבי
59 אלנבי

המלך ג'ורג'/החשמונאים
26 המלך ג'ורג

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג'
44 המלך ג'ורג'

כיכר מסריק/המלך ג'ורג'
88 המלך ג'ורג'

כיכר רבין/מלכי ישראל
2 מלכי ישראל

עיריית ת''א/אבן גבירול
80 אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזורוב
114 אבן גבירול

אבן גבירול/ז'בוטינסקי
140 אבן גבירול

אבן גבירול/פנקס
162 אבן גבירול

כיכר מילאנו/דה האז
6 דה האז

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/668047/2780271/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


ביה''ס עירוני י''א/יהודה המכבי
20 יהודה המכבי

יהודה המכבי/דרך נמיר
58 יהודה המכבי

דרך נמיר/יהודה המכבי
124 נמיר מרדכי

פלנטריום/חיים לבנון
Chaim Levanon

רדינג/ברודצקי
12 רדינג

ביה''ס אליאנס/רדינג
29 רדינג

רדינג/אשר ברש
36 רדינג

רדינג/הברון הירש
54 רדינג

קניון רמת אביב/ברודצקי
66 ברודצקי

האוניברסיטה/חיים לבנון
61 לבנון חיים

חיים לבנון/ד''ר ג'ורג' וויז
49 לבנון חיים

מכון התקנים/חיים לבנון
37 לבנון חיים

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

הפקולטה להנדסה/קלאוזנר
422 אוניברסיטת ת"א

מוזאון העם היהודי/קלאוזנר
476 אוניברסיטת ת"א

ביה''ס לרפואה/קלצ'קין
33 קלצ'קין

קלצ'קין
4א קלצ'קין



כיוון: תל אביב-יפו ← בת ים

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← בת ים

05:30 - 23:50ראשון

00:15 - 23:50שני

00:15 - 23:50שלישי

00:15 - 23:50רביעי

00:15 - 23:50חמישי

00:15 - 17:00שישי

20:30 - 23:45שבת

מידע על קו 25
כיוון: תל אביב-יפו ← בת ים

תחנות: 56
משך הנסיעה: 64 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

קלצ'קין
4א קלצ'קין

ביה''ס לרפואה/קלצ'קין
444 לבנון חיים

מדעי החיים/קלאוזנר
256 אוניברסיטת ת"א

מוזאון העם היהודי/קלאוזנר
188 אוניברסיטת ת"א

הפקולטה להנדסה/ד''ר ג'ורג' וויז

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
452 אוניברסיטת ת"א

מכון התקנים/חיים לבנון
Chaim Levanon

חיים לבנון/ד''ר ג'ורג' וויז
419 אוניברסיטת ת"א

האוניברסיטה/חיים לבנון
Chaim Levanon

אינשטיין/אהרון בארט
69 אינשטיין

קניון רמת אביב/ברודצקי
66 ברודצקי

ברודצקי/רדינג
35 ברודצקי

רדינג/אשר ברש
38 רדינג

ביה''ס אלומות/רדינג
39 רדינג

ביה''ס אליאנס/רדינג
25 רדינג

רדינג/הררי
9 רדינג

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי
125 נמיר מרדכי

יהודה המכבי/דרך נמיר
85 יהודה המכבי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/668047/2780270/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/668047/2780270/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


יהודה המכבי/ויצמן
47 יהודה המכבי

יהודה המכבי/מתתיהו
17 יהודה המכבי

כיכר מילאנו/יהודה המכבי
5 יהודה המכבי

אבן גבירול/פנקס
145 אבן גבירול

אבן גבירול/בזל
129 אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזורוב
89 אבן גבירול

עיריית ת''א/אבן גבירול
71 אבן גבירול

כיכר רבין/מלכי ישראל
4 מלכי ישראל

המלך ג'ורג'/זמנהוף
93 המלך ג'ורג

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג'
41 המלך ג'ורג'

המלך ג'ורג'/רש''י
31 המלך ג'ורג

אלנבי/בלפור
78 אלנבי

בית הכנסת הגדול/אלנבי
אלנבי

אלנבי/יהודה הלוי
134 אלנבי

העליה/מטלון
32 העליה

העלייה/פלורנטין
60א העליה

דרך שלמה/בן עטר
65 שלמה

דרך שלמה/אליפלט
47 שלמה

שלבים/שארית ישראל
Shlabim

היינריך היינה/רבנו ירוחם
9 אור החיים

היינריך היינה/נס לגויים



היינריך הינה\יגאל ידין
7 הגיחון

אד קוץ'/אלפרדו דבלין
7 אד קוץ'

שד' ירושלים/מחרוזת
200 ירושלים

גבעת התמרים/שד' ירושלים
210א ירושלים

שד' ירושלים/שמחה הולצברג
24 זלמן מייזל

שדרות העצמאות/רוטשילד

בלפור/שדרות העצמאות

בלפור/ז'בוטינסקי
87 בלפור

בלפור/יוספטל

בלפור/מקס נורדאו
Balfour

בלפור/יצחק שדה
Etsel

יצחק שדה/בלפור
Yizhak Sadeh

דרך בן גוריון/יצחק שדה

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/הרב ניסנבאום

מרכז הספורט/דרך בגין



לוחות זמנים ומפה של קו 25 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 2022 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות
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