
כיוון: אשדות יעקב (איחוד) ← טבריה

38 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו אשדות יעקב (איחוד) ← טבריה

08:15 - 19:50ראשון

08:15 - 19:50שני

08:15 - 19:50שלישי

08:15 - 19:50רביעי

08:15 - 19:50חמישי

08:15 - 13:00שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 25
כיוון: אשדות יעקב (איחוד) ← טבריה

תחנות: 38
משך הנסיעה: 39 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: צומת אשדות יעקב אחוד, צומת
אשדות יעקב אחוד, מסעף אשדות יעקב מאוחד, צומת

אפיקים, מסעף שער הגולן, מסעף בית זרע, מפעלים אזוריים
צמח, חוף צמח, מועצה אזורית עמק הירדן, צומת דגניה ב,
דגניה א/מוזיאון בית גורדון, בית ספר אזורי בית ירח, מסעף

אוהלו, מוזיאון, כביש 767/האומנים, המושבה כנרת 2, מרכז
פיס לנוער, המושבה כנרת 3, מסעף מושבת כנרת, אלומות 2,

צומת אלומות, מסעף נווה עובד, הרימון/דרך הים, דרך
השקד/השיזף, דרך השקד/הזית, צומת פוריה עילית ד', נווה

עובד ב', בית העם, נווה עובד א', מסעף נווה עובד, מרכז
רפואי פורייה/מחלקת יולדות, מרכז רפואי פורייה/מרפאות חוץ,
בית חולים פוריה, בית עלמין הזורעים, מסעף הזורעים, הנשיא

וייצמן/המברג, המשור/וייצמן, מתחם ביג

לקו 25 (אשדות יעקב (איחוד) ← טבריה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) אשדות יעקב (איחוד) ← טבריה: 08:15 - 19:50 (2) טבריה ← אשדות יעקב (איחוד): 09:30 - 21:00

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

צפייה באתראשדות יעקב (איחוד) ← טבריה 25

צומת אשדות יעקב אחוד

צומת אשדות יעקב אחוד

מסעף אשדות יעקב מאוחד

צומת אפיקים

מסעף שער הגולן

מסעף בית זרע

מפעלים אזוריים צמח

חוף צמח

מועצה אזורית עמק הירדן

צומת דגניה ב

דגניה א/מוזיאון בית גורדון

בית ספר אזורי בית ירח

מסעף אוהלו

מוזיאון

כביש 767/האומנים

המושבה כנרת 2
Givat HaKalaniyot

מרכז פיס לנוער

המושבה כנרת 3

מסעף מושבת כנרת

מפה ולוחות זמנים של קו 25

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/719367/3099602/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94-Israel-1-11-719367-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94


אלומות 2

צומת אלומות

מסעף נווה עובד

הרימון/דרך הים

דרך השקד/השיזף

דרך השקד/הזית
HaShaked

צומת פוריה עילית ד'

נווה עובד ב'

בית העם

נווה עובד א'

מסעף נווה עובד

מרכז רפואי פורייה/מחלקת יולדות

מרכז רפואי פורייה/מרפאות חוץ

בית חולים פוריה

בית עלמין הזורעים

מסעף הזורעים

הנשיא וייצמן/המברג
HaNassi Weizmann

המשור/וייצמן

מתחם ביג
HaMavreg

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/719367/3099602/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94


כיוון: טבריה ← אשדות יעקב (איחוד)

36 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 25
לוח זמנים של קו טבריה ← אשדות יעקב (איחוד)

09:30 - 21:00ראשון

09:30 - 21:00שני

09:30 - 21:00שלישי

09:30 - 21:00רביעי

09:30 - 21:00חמישי

09:30 - 14:15שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 25
כיוון: טבריה ← אשדות יעקב (איחוד)

תחנות: 36
משך הנסיעה: 36 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו: מתחם ביג, הנשיא וייצמן/המברג,
מסעף אזור תעשיה, מסעף הזורעים, בית עלמין הזורעים,

מרכז רפואי פורייה/מחלקת יולדות, מרכז רפואי פורייה/מרפאות
חוץ, בית חולים פוריה, נווה עובד א', בית העם, מרפאה,

מסעף נווה עובד ד', צומת פוריה עילית, דרך השקד/השדרה,
דרך השקד/הזית, דרך השקד/השיזף, הרימון/דרך השקד, כפר

עבודה 1, אלומות 2, צומת אלומות, מסעף מושבת כנרת,
המושבה כנרת 2, מרכז פיס לנוער, המושבה כנרת 3, מוזיאון,

אחוזת אוהלו, בית ספר אזורי בית ירח, דגניה א', דגניה ב',
מועצה אזורית עמק הירדן, מפעלים אזוריים צמח, מסעף בית

זרע, מסעף שער הגולן, צומת אפיקים, מסעף אשדות יעקב
מאוחד, צומת אשדות יעקב אחוד

מתחם ביג
HaMavreg

הנשיא וייצמן/המברג
HaNassi Weizmann

מסעף אזור תעשיה

מסעף הזורעים

בית עלמין הזורעים

מרכז רפואי פורייה/מחלקת יולדות

מרכז רפואי פורייה/מרפאות חוץ

בית חולים פוריה

נווה עובד א'

בית העם
HaMeyasdim

מרפאה

מסעף נווה עובד ד'

צומת פוריה עילית

דרך השקד/השדרה

דרך השקד/הזית

דרך השקד/השיזף

הרימון/דרך השקד

כפר עבודה 1

אלומות 2

צומת אלומות

מסעף מושבת כנרת

המושבה כנרת 2
Givat HaKalaniyot

מרכז פיס לנוער

המושבה כנרת 3

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/719367/3099601/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/719367/3099601/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94


מוזיאון

אחוזת אוהלו

בית ספר אזורי בית ירח

דגניה א'

דגניה ב'

מועצה אזורית עמק הירדן

מפעלים אזוריים צמח

מסעף בית זרע

מסעף שער הגולן

צומת אפיקים

מסעף אשדות יעקב מאוחד

צומת אשדות יעקב אחוד



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 2021 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

 Moovit אודות MaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכות פתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/25/719367/3099602/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
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%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%20(%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93)%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94&lang=he

