
כיוון: קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

56 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 625
לוח זמנים של קו קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

05:45 - 06:30ראשון

05:45 - 06:30שני

05:45 - 06:30שלישי

05:45 - 06:30רביעי

05:45 - 06:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 625
כיוון: קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

תחנות: 56
משך הנסיעה: 73 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 625 (קדימה-צורן ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קדימה-צורן ← תל אביב-יפו: 05:45 - 06:30 (2) תל אביב-יפו ← קדימה-צורן: 16:45 - 17:45

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 625 וכדי לדעת מתי יגיע קו 625

צפייה באתרקדימה-צורן ← תל אביב-יפו 625

דרך לב השרון/האילן

דרך לב השרון/הגפן
Lev HaSharon

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הזית
HaIlanot

דרך לב השרון/הזית
HaZayit

ההדרים/החרוב
HaHaruv

ההדרים צורן/ההדס צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/הגפן צורן

ההדרים צורן/האילן צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/השיקמה צורן
HaShikma

אזור תעשיה קדימה

הארז/השיקמים
HaShikmim

הארז/הציפורים
HaTziporim

הורדים/יונק הדבש

מפה ולוחות זמנים של קו 625

https://moovitapp.com/israel-1/lines/625/668503/2781105/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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/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%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95-Israel-1-13-668503-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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


Havradim

ז'בוטינסקי/ההסתדרות
Jabotinsky

האלון/ההסתדרות

מ''ג/אלי כהן

מסגריה/מ''ג

מ''ג/שבזי
Shabazi

שבזי/בר יהודה

שבזי/שד. יצחק בן צבי

גורדון/הנופר

יוספטל/מיימון

גורדון/יאנוש קורצ'אק
Korchak, Yannosh

שד. יצחק בן צבי/הנרייטה סולד

מועצה

הרצל/מורדי הגטאות

הרצל/האירוסים

צומת הדסים

כביש 4/תל צור

צומת אבן יהודה

מחלף דרור לדרום

כלא הדרים/מחלף הדרים

מחלף הדרים

צומת בני ציון

מחלף בצרה

וייצמן/כביש 4

תע''ש

מחלף מורשה

פי גלילות/5

מחלף גלילות/דרך נמיר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/625/668503/2781105/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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


מכללת לוינסקי/דרך נמיר
756 נמיר מרדכי

קריית החינוך/דרך נמיר
Shoshana Persits

דרך נמיר/שד' קק''ל
260 נמיר מרדכי

דרך נמיר/אינשטיין
203 נמיר מרדכי

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

דרך נמיר/יהודה המכבי
125 נמיר מרדכי

תיכון חדש רבין/דרך נמיר
81א נמיר מרדכי

דרך נמיר/ז’בוטינסקי
53א נמיר מרדכי

דרך נמיר/ארלוזורוב
25 נמיר מרדכי

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין
8 עין דור

קריית הממשלה/דרך מנחם בגין
1 מקלף מרדכי

המסגר/התעשייה
47 המסגר

המסגר/יד חרוצים
HaMasger

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
Floor 6



כיוון: תל אביב-יפו ← קדימה-צורן

51 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 625
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← קדימה-צורן

16:45 - 17:45ראשון

16:45 - 17:45שני

16:45 - 17:45שלישי

16:45 - 17:45רביעי

16:45 - 17:45חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 625
כיוון: תל אביב-יפו ← קדימה-צורן

תחנות: 51
משך הנסיעה: 72 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים
Floor 2 - Floor 6

המסגר/יד חרוצים
HaMasger

המסגר/בן אביגדור
60 המסגר

קריית הממשלה/דרך מנחם בגין
Beit Kalka Bridge

קניון עזריאלי/דרך מנחם בגין
Pu'a

דרך נמיר/ז’בוטינסקי
62 נמיר מרדכי

דרך נמיר/פנקס
96 נמיר מרדכי

דרך נמיר/יהודה המכבי
124 נמיר מרדכי

דרך נמיר/חיים לבנון

דרך נמיר/אינשטיין
204 נמיר מרדכי

דרך נמיר/שד' קק''ל
512 נמיר מרדכי

מכללת לוינסקי/דרך נמיר
760 נמיר מרדכי

מחלף גלילות/כביש 5

כביש 4/מחלף מורשה

תע''ש

צומת כפר סבא רעננה צפון

מחלף בצרה

מחלף בני ציון

כלא הדרים/מחלף הדרים

מחלף דרור לצפון

צומת הדסים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/625/668503/2781106/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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/625/668503/2781106/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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


הרצל/תדהר

הרצל/מורדי הגטאות

בן צבי\אחד העם

מרפאה

שד. יצחק בן צבי/יאנוש קורצ'אק
Korchak, Yannosh

יוספטל / מימון
Yoseftal

גורדון/ברנר
Gordon

גורדון/כצנלסון

שבזי/סעדיה אבני

שבזי/אלי כהן

היובל/התפוז

מ''ג/ההסתדרות

אח''י דקר/ההסתדרות

אח''י דקר/העורב
Ahi Dakar

הארז/השיזף
HaErez

הארז/השלדג
HaIzdarechet

הארז/השיקמים
HaShikmim

כביש 562/האנפה

562/שדרות הדקלים

דרך לב השרון/האילן

דרך לב השרון/הגפן
Lev HaSharon

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הדולב
HaIlanot

האילנות/הזית
HaIlanot

דרך לב השרון/הזית



HaZayit

ההדרים/החרוב
HaHaruv

ההדרים צורן/ההדס צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/הגפן צורן

ההדרים צורן/האילן צורן
HaHadarim

ההדרים צורן/השיקמה צורן
HaShikma



לוחות זמנים ומפה של קו 625 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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/625/668503/2781105/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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
http://prod-seo-resources-gen.moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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
http://prod-seo-resources-gen.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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F%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&lang=he

