
כיוון: ראשון לציון ← תל אביב-יפו

80 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 425
לוח זמנים של קו ראשון לציון ← תל אביב-יפו

00:15 - 03:45ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

00:15 - 03:45שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 425
כיוון: ראשון לציון ← תל אביב-יפו

תחנות: 80
משך הנסיעה: 109 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 425 (ראשון לציון ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) ראשון לציון ← תל אביב-יפו: 00:15 - 03:45(2) תל אביב-יפו ← ראשון לציון: 00:30 - 03:59

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 425 וכדי לדעת מתי יגיע קו 425

מפה ולוחות זמנים של קו 425

צפייה באתרראשון לציון ← תל אביב-יפו 425

שדרות רחבעם זאבי

בי''ס לכבאות/רחבעם זאבי

שד.מרילנד/שד.רחבעם זאבי

מתחם יס פלאנט

חיים ברלב/שדרות יצחק רבין

חיים בר לב/גדולי ישראל

חיים בר לב/משה דיין

שדרות משה דיין/בסקינד

מתחם שבעת הכוכבים

חונים קונים/לישנסקי

יוסף לישנסקי/דוד סחרוב

בן גוריון/רבינוביץ

משה דיין/בן גוריון

תחנת דלק היובל/משה דיין

ת. רכבת הקוממיות

בית העלמין/הקוממיות

הקוממיות/הרב ניסנבאום

הקוממיות/נפחא

הקוממיות/הנביאים

יצחק שדה/בלפור

בלפור/יצחק שדה

בלפור/מקס נורדאו

https://moovitapp.com/israel-1/lines/425/667903/2780028/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667903&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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-1-1-667903-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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


בלפור/יוספטל

בלפור/פרלשטיין

בלפור/הרב קוק

רוטשילד/בלפור

שד' העצמאות/רוטשילד

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

גבעת התמרים/שד' ירושלים

שד' ירושלים/מחרוזת

מרכז הטניס/הרב הלר

ת. רכבת וולפסון

היינריך היינה/שז"ר

היינריך היינה/נס לגויים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

אצטדיון בלומפילד/שלבים

שלבים/אליפלט

אילת/אליפלט

אילת/שלוש

דרך יפו/הרצל

דרך יפו/נחלת בנימין

סלומון/הרכבת

הרכבת/סלומון

חברת החשמל/דרך מנחם בגין

שד' רוטשילד/אלנבי

שד' רוטשילד/בצלאל יפה

שד' רוטשילד/בלפור

שד' רוטשילד/שיינקין

החשמונאים/יהודה הלוי

הסינמטק/קרליבך

קרליבך/הארבעה

לונדון מיניסטור/אבן גבירול

אבן גבירול/השופטים

כיכר רבין/אבן גבירול

עיריית תל אביב-יפו/אבן גבירול

https://moovitapp.com/israel-1/lines/425/667903/2780028/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667903&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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


כיוון: תל אביב-יפו ← ראשון לציון

73 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 425
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← ראשון לציון

00:30 - 03:59ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

אבן גבירול/ארלוזורוב

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/פנקס

פנקס/רמז

פנקס/דרך נמיר

ביאליק/תובל

דרך אבא הלל/ביאליק

דרך אבא הלל/רוקח

דרך אבא הלל/התקווה

דרך אבא הלל/רש''י

דרך אבא הלל /דרך ששת הימים

קניון איילון/דרך ששת הימים

ת. רכבת בני ברק/מבצע קדש

מבצע קדש/ראול ולנברג

פנחס רוזן/ראול ולנברג

פנחס רוזן/אשכנזי

פנחס רוזן/מבצע קדש

פנחס רוזן/שלונסקי

דבורה הנביאה/משה סנה

דבורה הנביאה/משמר הירדן

דבורה הנביאה/צה''ל

דבורה הנביאה/בית אל

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

מסוף עתידים

מסוף עתידים

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

דבורה הנביאה/צה''ל

דבורה הנביאה/משמר הירדן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/425/667903/2780027/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667903&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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


00:30 - 03:59שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 425
כיוון: תל אביב-יפו ← ראשון לציון

תחנות: 73
משך הנסיעה: 103 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

דבורה הנביאה/מתתיהו שוהם

פנחס רוזן/דבורה הנביאה

פנחס רוזן/שלונסקי

פנחס רוזן/מבצע קדש

פנחס רוזן/קהילת יאסי

מבצע קדש/ראול ולנברג

ת. רכבת בני ברק/מבצע קדש

קניון איילון/מבצע קדש

קניון איילון/דרך אבא הלל

מוזיאון לאמנות/דרך אבא הלל

דרך אבא הלל/רש''י

דרך אבא הלל/התקווה

דרך אבא הלל/רוקח

ביאליק/תובל

פנקס/דרך נמיר

פנקס/דה האז

אבן גבירול/פנקס

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/ארלוזורוב

עיריית תל אביב - יפו/אבן גבירול

אבן גבירול/מאנה

אבן גבירול/אליעזר קפלן

הבימה/שד' בן-ציון

הבימה/שד' רוטשילד

שד' רוטשילד/שיינקין

שד' רוטשילד/בלפור

שד' רוטשילד/נחמני

הרכבת/דרך מנחם בגין

חברת החשמל/דרך מנחם בגין

דרך בגין/אלנבי

דרך יפו/נחלת בנימין

דרך יפו/הרצל

אילת/שלוש

https://moovitapp.com/israel-1/lines/425/667903/2780027/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667903&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%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


אליפלט/הרבי מבכרך

שלבים/אליפלט

אצטדיון בלומפילד/שלבים

האקדמית תל אביב-יפו/היינריך היינה

היינריך היינה/נס לגויים

היינריך הינה/יגאל ידין

אד קוץ'/אלפרדו דבלין

שד' ירושלים/מחרוזת

גבעת התמרים/שד' ירושלים

שד' ירושלים/שמחה הולצברג

רוטשילד/שדרות העצמאות

בלפור/ירושלים

בלפור/הרב קוק

בלפור/ז'בוטינסקי

בלפור/יוספטל

בלפור/מקס נורדאו

בלפור/יצחק שדה

יצחק שדה/בלפור

דרך בן גוריון/יצחק שדה

הקוממיות/הנביאים

הקוממיות/הרב ניסנבאום

בית העלמין/הקוממיות

תחנת רכבת קוממיות

פארק אתגרים/משה דיין

בן גוריון/רבינוביץ

יוסף לישנסקי/שייקה דן

יוסף לישנסקי/דוד סחרוב

יוסף לישנסקי/אצ''ל

מתחם שבעת הכוכבים

חיים בר לב/משה דיין

חיים בר לב/החלוצים

חיים בר לב/גדולי ישראל

יצחק רבין/חיים ברלב



לוחות זמנים ומפה של קו 425 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 2023 - כל הזכויות שמורות

בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

מתחם יס פלאנט

בית ספר לכבאות/רחבעם זאבי

שדרות רחבעם זאבי

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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