
כיוון: הרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני
האומה/הנשיא השישי

44 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו הרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני

האומה/הנשיא השישי

00:00 - 23:30ראשון

00:00 - 23:30שני

00:00 - 23:30שלישי

00:00 - 23:30רביעי

00:00 - 23:30חמישי

00:00 - 14:40שישי

18:00 - 23:30שבת

מידע על קו 25
כיוון: הרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני האומה/הנשיא

השישי
תחנות: 44

משך הנסיעה: 44 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 25 (הרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני האומה/הנשיא השישי) יש 3 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) הרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני האומה/הנשיא השישי: 00:00 - 23:30 (2) הרב פרדס/מאיר בלבן ← בנייני האומה/הנשיא השישי:

05:25 - 18:40 (3) תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← מסוף אגד/הרב פרדס: 06:00 - 23:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 25 וכדי לדעת מתי יגיע קו 25

צפייה באתרהרב אברהם רביץ/מזל טלה ← בנייני האומה/הנשיא השישי 25

הרב אברהם רביץ/מזל טלה

הרב אברהם רביץ

הרב אברהם רביץ/אהרון שעשוע עזרא

הרב ש''י זווין/הרב וינוגרד

זווין/וינוגרד

זווין/אליאך

זווין/ניימן ב'

ישיבת דעת יוסף/זויין

זווין/ניימן א'

אסטורה/כפר עברי

מסוף אגד/הרב פרדס

הרב פרדס/מאיר בלבן

הרב פרדס/צוקרמן

הרב פרדס/הרב פניז'ל

הרב פרדס/אסטורה

הרב פרדס/צ'רלס לוץ

הרב פרדס/ליבנה

הרב פרדס/שדרות נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/הרב פרדס

מרכז קהילתי/שד' נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/אחימאיר

מפה ולוחות זמנים של קו 25

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5197445/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
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%94%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-Israel-1-1-204169-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99


שדרות נווה יעקב/משה דיין

מסוף 700/שד' נווה יעקב

שדרות משה דיין/שדרות נווה יעקב

שדרות משה דיין/מזל טלה

שדרות משה דיין/מזל שור

משה דיין א

תחנת רקל''ה חיל האוויר/משה דיין

תחנת רקל''ה סיירת דוכיפת/משה דיין

עמיחי גידי פאגלין/שדרות משה דיין

שד' אשכול/ברלב

שד' אשכול/ששת הימים

שדרות לוי אשכול/קרל נטר

שדרות לוי אשכול/משמר הגבול

ארץ חפץ/חטיבת הראל

פיתוחי חותם

יחזקאל/רבנו גרשום

יחזקאל/הושע

ישעיהו/דוד ילין

ככר הדוידקה/הנביאים

שוק מחנה יהודה/אגריפס

שוקניון/אגריפס

היכל המשפט/אבא אבן

בנייני האומה/הנשיא השישי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5197445/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99


כיוון: הרב פרדס/מאיר בלבן ← בנייני האומה/הנשיא
השישי

32 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו הרב פרדס/מאיר בלבן ← בנייני

האומה/הנשיא השישי

05:25 - 18:40ראשון

05:25 - 18:40שני

05:25 - 18:40שלישי

05:25 - 18:40רביעי

05:25 - 18:40חמישי

05:45 - 13:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 25
כיוון: הרב פרדס/מאיר בלבן ← בנייני האומה/הנשיא השישי

תחנות: 32
משך הנסיעה: 30 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

הרב פרדס/מאיר בלבן

הרב פרדס/צוקרמן

הרב פרדס/הרב פניז'ל

הרב פרדס/אסטורה

הרב פרדס/צ'רלס לוץ

הרב פרדס/ליבנה

הרב פרדס/שדרות נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/הרב פרדס

מרכז קהילתי/שד' נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/אחימאיר

שדרות נווה יעקב/משה דיין

שדרות משה דיין/שדרות נווה יעקב

שדרות משה דיין/מזל טלה

שדרות משה דיין/מזל שור

משה דיין א

תחנת רקל''ה חיל האוויר/משה דיין

תחנת רקל''ה סיירת דוכיפת/משה דיין

עמיחי גידי פאגלין/שדרות משה דיין

שד' אשכול/ברלב

שד' אשכול/ששת הימים

שדרות לוי אשכול/קרל נטר

שדרות לוי אשכול/משמר הגבול

ארץ חפץ/חטיבת הראל

פיתוחי חותם

יחזקאל/רבנו גרשום

יחזקאל/הושע

ישעיהו/דוד ילין

ככר הדוידקה/הנביאים

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5763853/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5763853/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99


שוק מחנה יהודה/אגריפס

שוקניון/אגריפס

היכל המשפט/אבא אבן

בנייני האומה/הנשיא השישי



כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← מסוף אגד/הרב
פרדס

35 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← מסוף

אגד/הרב פרדס

06:00 - 23:30ראשון

06:00 - 23:30שני

06:00 - 23:30שלישי

06:00 - 23:30רביעי

06:00 - 23:30חמישי

06:00 - 14:48שישי

18:15 - 23:48שבת

מידע על קו 25
כיוון: תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ← מסוף אגד/הרב פרדס

תחנות: 35
משך הנסיעה: 39 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

תחנה תפעולית/ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

גשר המיתרים/שד' הרצל

בנייני האומה/שדרות שז''ר

שדרות בן צבי/הרב שמואל ברוך

בצלאל/טרומפלדור

בית מזי''א/עליאש

אגריפס/כי''ח

ככר הדוידקה/הנביאים

ככר השבת/ישעיהו

יחזקאל/רבנו גרשום

ארץ חפץ/שמעון הצדיק

ארץ חפץ/חטיבת הראל

שד' אשכול/משמר הגבול

שדרות לוי אשכול/קרל נטר

שד' אשכול/בר לב

שדרות חיים ברלב/שדרות האוניברסיטה העברית

מכבי אש/פאגלין

תחנת רקל''ה סיירת דוכיפת/משה דיין

תחנת רקל''ה חיל האויר/משה דיין

משה דיין א

שדרות משה דיין/מזל שור

שדרות משה דיין/מזל טלה

שדרות נווה יעקב/משה דיין

שד' נווה יעקב/אחימאיר

מרכז קהילתי/שד' נווה יעקב

שדרות נווה יעקב/הרב פרדס

הרב פרדס/שדרות נווה יעקב

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5756449/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5756449/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99


הרב פרדס/צ'רלס לוץ

הרב פרדס/פונט

הרב פרדס/אסטורה

הרב פרדס/הרב פניז'ל

הרב פרדס/צוקרמן

הרב פרדס/מאיר בלבן

מסוף אגד/הרב פרדס



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

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/204169/5197445/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://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&af_sub7=1&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-204169&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%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5%2F%D7%9E%D7%96%D7%9C%20%D7%98%D7%9C%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94%2F%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
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