
כיוון: דרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג

45 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25א
לוח זמנים של קו דרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג

19:00ראשון

לא פעילשני

19:00שלישי

19:00רביעי

19:00חמישי

לא פעילשישי

לא פעילשבת

מידע על קו 25א
כיוון: דרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג

תחנות: 45
משך הנסיעה: 88 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: דרך הר הבית/האשל, דרך הר
הבית/דרך צמח השדה, עיריית מעלה אדומים/דרך קדם, קניון
אדומים, מרכז מסחרי כיכר יהלום, דרך קדם/אבני החושן, מסוף
אגד/דרך קדם, תלמוד תורה/דרך קדם, דרך קדם/נופי הסלע,

דרך קדם/הניקרה, בי''ס אורט חלל ותעופה/דרך קדם, שדרות
החברה הכלכלית/נביעות, שדרות החברה הכלכלית/חרובית,

מרכז מסחרי שיווק השיקמה, גבעת המייסדים, צומת כפר
אדומים, צומת קריית חינוך, עם אחד/דרך המדבר, דרך

פרת/המייסדים, דרך פרת/דרך החיים, דרך נחל קדם, דרך
נחל פרת/דרך החיים, דרך נחל פרת/נחל ערוגות, דרך נחל

פרת/נחל צאלים, דרך נחל פרת/נחל ערוגות, דרך פרת/דרך
החיים, דרך פרת/שתילי הזית, המייסדים/גבול יהודה,

המייסדים/מי מבוע, אלון 1, אלון 4, אלון, צומת כפר אדומים,
מחלף השומרוני הטוב, מעלה אריאל, המוריה/יהלום,

המוריה/מבוא אחלמה, מעלה אריאל/אבני מילואים, מעלה
אריאל, צומת מצפה יריחו, צומת נבי מוסא, צומת אלמוג, ורד

יריחו, אלמוג/בריכת שחייה, צומת אלמוג

לקו 25א דרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) דרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג: 19:00

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

צפייה באתרדרך הר הבית/האשל ← צומת אלמוג 25א

דרך הר הבית/האשל

דרך הר הבית/דרך צמח השדה

עיריית מעלה אדומים/דרך קדם

קניון אדומים
Kedem

מרכז מסחרי כיכר יהלום
HaHevra HaKalkalit Avenue

דרך קדם/אבני החושן

מסוף אגד/דרך קדם

תלמוד תורה/דרך קדם
HaHevra HaKalkalit Avenue

דרך קדם/נופי הסלע

דרך קדם/הניקרה

בי''ס אורט חלל ותעופה/דרך קדם

שדרות החברה הכלכלית/נביעות

שדרות החברה הכלכלית/חרובית

מרכז מסחרי שיווק השיקמה

גבעת המייסדים

צומת כפר אדומים
Alon

צומת קריית חינוך

עם אחד/דרך המדבר

מפה ולוחות זמנים של קו 25א

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25%D7%90/705928/3003467/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA~2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
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%93%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92-Israel-1-2-705928-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92


דרך פרת/המייסדים

דרך פרת/דרך החיים

דרך נחל קדם

דרך נחל פרת/דרך החיים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך נחל פרת/נחל צאלים

דרך נחל פרת/נחל ערוגות

דרך פרת/דרך החיים

דרך פרת/שתילי הזית

המייסדים/גבול יהודה

המייסדים/מי מבוע

אלון 1

אלון 4

אלון

צומת כפר אדומים

מחלף השומרוני הטוב

מעלה אריאל

המוריה/יהלום

המוריה/מבוא אחלמה

מעלה אריאל/אבני מילואים

מעלה אריאל

צומת מצפה יריחו

צומת נבי מוסא

צומת אלמוג

ורד יריחו

אלמוג/בריכת שחייה

צומת אלמוג

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25%D7%90/705928/3003467/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA~2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92


לוחות זמנים ומפה של קו 25א 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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25%D7%90/705928/3003467/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA~2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
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%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%2F%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9C%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92&lang=he

