
כיוון: קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

70 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 627
לוח זמנים של קו קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

05:25 - 06:30ראשון

05:25 - 06:30שני

05:25 - 06:30שלישי

05:25 - 06:30רביעי

05:25 - 06:30חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 627
כיוון: קדימה-צורן ← תל אביב-יפו

תחנות: 70
משך הנסיעה: 99 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 627 קדימה-צורן ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) קדימה-צורן ← תל אביב-יפו: 05:25 - 06:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 627 וכדי לדעת מתי יגיע קו 627

צפייה באתרקדימה-צורן ← תל אביב-יפו 627

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

כביש 562/האילנות

הארז/הציפורים
HaTziporim

הורדים/יונק הדבש
Havradim

ז'בוטינסקי/ההסתדרות

מפה ולוחות זמנים של קו 627

https://moovitapp.com/israel-1/lines/627/668504/2781107/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-1-13-668504-0?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


Jabotinsky

האלון/ההסתדרות

מ''ג/אלי כהן

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

צומת אבן יהודה

מחלף דרור לדרום

כלא הדרים/מחלף הדרים

צומת בני ציון

מחלף בצרה

וייצמן/כביש 4

מסוף צומת רעננה

בית ספר אורט שפירא/דרך השרון
HaSharon

צומת כפר מל''ל

עין חי/המייסדים
Ein Hai

דרך רמתיים/משה שרת

ד. רמתיים עירייה

הוד השרון מרכז/דרך רמתיים

צומת ירקונה

https://moovitapp.com/israel-1/lines/627/668504/2781107/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


קניון מרגלית השרון/דרך רמתיים

דרך רמתיים/אפק

קניון שרונים

צומת עדנים

ת. רכבת סגולה

צומת סגולה
Halamish

יוסף ספיר/הירקונים

ת. מרכזית פ''ת
Zeev Orlov

זאב אורלוב/יעקב קרול

דרך זאב ז'בוטינסקי/מאיר דנקנר
Alter Winkler

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב

דרך זאב ז'בוטינסקי/משה דיין

ז'בוטינסקי/הסיבים
100 זאב ז'בוטינסקי

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא

דרך ז'בוטינסקי/דב גרונר

דרך ז'בוטינסקי/רש''י
125 ז'בוטינסקי

דרך זאב ז'בוטינסקי/הרצל

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
79 ביאליק

דרך ז'בוטינסקי/גלעד
35 ז'בוטינסקי

מגדלי אביב/ז'בוטינסקי

ת. רכבת תל אביב - סבידור/על פרשת דרכים
Zeev Jabotinsky

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



לוחות זמנים ומפה של קו 627 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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