
כיוון: ראש העין ← תל אביב-יפו

66 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 251
לוח זמנים של קו ראש העין ← תל אביב-יפו

05:35 - 06:25ראשון

05:35 - 06:25שני

05:35 - 06:25שלישי

05:35 - 06:25רביעי

05:35 - 06:25חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 251
כיוון: ראש העין ← תל אביב-יפו

תחנות: 66
משך הנסיעה: 68 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 251 ראש העין ← תל אביב-יפו יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראש העין ← תל אביב-יפו: 05:35 - 06:25

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 251 וכדי לדעת מתי יגיע קו 251

צפייה באתרראש העין ← תל אביב-יפו 251

חבקוק/מרים הנביאה

נתן אלתרמן/חיים הרצוג

נתן אלתרמן/יגאל אלון
Natan Alterman

יגאל אלון/תרצה אתר

יגאל אלון/אלוף הרב גורן
2 יפה ירקוני

גולדה מאיר/יגאל אלון
Manor

גולדה מאיר/חיים הרצוג

הרב שלום שבזי/נלי זקס

הרב שלום שבזי/ש''י עגנון

גולדה מאיר/יגאל אלון

מנור/איילון
Manor

מנור/נווה אפיקים

מכללת ראש העין/מבצע בזק
Bezek

דרך בגין/דן
Menachem Begin

דרך מנחם בגין/הפרחים

נחל רבה/חט''ב גוונים

דרך הציונות / הדרור

מפה ולוחות זמנים של קו 251
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HaZionut

דרך הציונות/יונה
HaZionut

בית עלמין

יהושע בן נון/צה''ל

יהושע בן נון/יחיא יצחק הלוי

יהושע בן נון/הרש''ש

יהושע בן נון/כנפי נשרים

אבן עזרא/הגר''א
HaGra

אבן עזרא/מודיעין

צה''ל/הרש''ש

צה''ל/מודיעין

יהודה הלוי/צה''ל
Yehuda HaLevy

יהודה הלוי/הנביאים

יהודה הלוי/הרב כלף

יהודה הלוי/מלכי ישראל

יהודה הלוי/תיכון בגין

הרב שלום שבזי/הלח''י

הרב שלום שבזי/בעל מלאכת שלמה

בית ספר רמב''ם/הרב שלום שבזי

הרב שלום שבזי/שלמה מעודה

הרב שלום שבזי / שלמה המלך
1 / 3 וולפסון

הרב שלום שבזי / צה''ל
HaRav Shalom Shabazi

כיכר אלי כהן / הרב שלום שבזי

שלום מנצורה/רבי עקיבא

מנצורה/המרץ

אזור תעשיה
HaMerets

המרץ/444
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כביש 444/המרץ

צומת ראש העין
Rosch HaAjin

פארק אפק/483

גבעת השלושה

צומת גנים/הרב הרצוג

הרב הרצוג/שמואל חיים לנדוי

יהושע שטמפפר / יהושע חנקין
Yehoshua Stampfer

שטמפפר/המכבים

שטמפפר/משטרה
32 יהושע שטמפפר

שטמפפר/בר כוכבא
18 יהושע שטמפפר

שוק עירוני/ברון הירש
Baron Hirsch

ז'בוטינסקי/קרול

ז'בוטינסקי/ אורלוב

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/דרך בן גוריון
151 ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/ביאליק
79 ביאליק

מגדלי אביב/ז'בוטינסקי

ת. רכבת ת''א מרכז/על פרשת דרכים
3 על פרשת דרכים



לוחות זמנים ומפה של קו 251 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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