
כיוון: בר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף
הכרמל/הורדה

77 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 3
לוח זמנים של קו בר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף

הכרמל/הורדה

05:00 - 22:30ראשון

05:00 - 22:30שני

05:00 - 22:30שלישי

05:00 - 22:30רביעי

05:00 - 22:30חמישי

05:40 - 16:30שישי

20:30 - 22:45שבת

מידע על קו 3
כיוון: בר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף

הכרמל/הורדה
תחנות: 77

משך הנסיעה: 60 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 3 (בר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) בר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה: 05:00 - 22:30(2) ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ← בר רב האי/סעדיה

הגאון: 05:18 - 22:30
אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 3 וכדי לדעת מתי יגיע קו 3

מפה ולוחות זמנים של קו 3

צפייה באתרבר רב האי/סעדיה הגאון ← ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה 3

בר רב האי/סעדיה הגאון

בר רב האי/מרסיי

מרסיי/בר רב האי

מרסיי/דרך צרפת

דרך צרפת/יציאת אירופה

יציאת אירופה/ז'ורס

פייר קניג

העוגן/פייר קניג

העוגן/יאיר שטרן

העוגן/התורן

אלנבי

ההגנה/יואב

אבנר/ההגנה

יואב/אבנר

יואב/צהל

קופת חולים/צהל

צה"ל/עמל

צה''ל/ניל''י

צה''ל/דרור

צהל/רוטשילד

https://moovitapp.com/israel-1/lines/3/163031/5770615/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%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%91%D7%A8_%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-Israel-1-1-163031-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


בית חולים איטלקי/המגינים

המגינים/בן גוריון

המגינים/עין דור

המגינים/הבנקים

המגינים/ככר ההגנה

קרית הממשלה/פל ים

פלים/קיבוץ גלויות

שיבת ציון/מעלה השחרור

דאר/מעלה השחרור

שמריהו לוין/אבן סינא

העירייה

הרצל/הלל יפה

הרצל/חיים וייצמן

שוק תלפיות/ארלוזורוב

הפועל/ציפורה זייד

בית ספר בית יעקב/המיימוני

ליאון בלום/רמב''ן

לאון בלום/חנה סנש

ליאון בלום

ליאון בלום/ויינגייט

קיש/האסיף

קיש/הנרייטה סאלד

קיש/יפה נוף

בית חולים אלישע/ווגווד

ווגווד/הנשיא

מרכז הכרמל/דרך הים

דרך הים/הדסים

דרך הים/אשכולות

דרך הים/הנרקיסים

דרך הים/הרקפות

מלון הר כרמל/דרך הים

דרך הים/התמר

התמר/אגמון

https://moovitapp.com/israel-1/lines/3/163031/5770615/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


כיוון: ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ← בר רב
האי/סעדיה הגאון

76 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 3
לוח זמנים של קו ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ← בר

רב האי/סעדיה הגאון

05:18 - 22:30ראשון

05:18 - 22:30שני

05:18 - 22:30שלישי

05:18 - 22:30רביעי

05:18 - 22:30חמישי

05:18 - 16:20שישי

התמר/החרוב

דרך הים/התמר

דרך הים/דולב

דרך הים/הולצברג

בית חולים 10/דרך הים

אצל/הרותם

המלך דוד/אצל

המלך דוד/המלך עוזיהו

המלך דוד/המלך אסא

המלך חזקיהו/המלך יהושפט

המלך שלמה/המלך חזקיהו

המלך שלמה/המלך שאול

המלך שלמה/המלך שאול א

בית עלמין/שער אורן

בית עלמין/שער ברוש

בית עלמין/שער הדס

בית עלמין/שער תמר

מגורשי ספרד/מסילת ישרים

אכסנית הנוער/מגורשי ספרד

ספורטן/צביה ויצחק

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי

מת''מ

סחרוב

ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני

סחרוב

קניון חיפה/פלימן

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי

ספורטן/צביה ויצחק

https://moovitapp.com/israel-1/lines/3/163031/6180143/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


20:45 - 23:00שבת

מידע על קו 3
כיוון: ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ← בר רב

האי/סעדיה הגאון
תחנות: 76

משך הנסיעה: 64 דק׳
התחנות שבהן עובר הקו:

אכסנית נוער/מגורשי ספרד

בית עלמין/שער תמר

בית עלמין/שער הדס

בית עלמין/שער ברוש

בית עלמין/שער אורן

המלך שלמה/המלך שאול

המלך שאול/המלך דוד

המלך דוד/המלך שאול

המלך דוד/המלך אסא

המלך דוד/המלך עוזיהו

אצ''ל/המלך דוד

אצל/המלך שלמה

דרך הים/הולצברג

דרך הים

דרך הים/דולב

דרך הים/התמר

דרך הים/הסנה

דרך הים/ההרדוף

דרך הים/אילנות

מלון הר הכרמל/אילנות

אילנות/ככר הרקפות

דרך הים/הנרקיסים

בית ספר אופקים/דרך הים

דרך הים/הצופים

מרכז הכרמל/אלחנן

אלחנן/גורג אליוט

בית חולים אלישע/ווג'ווד

קיש/חולדה

קיש/האסיף

ליאון בלום/ויינגייט

ליאון בלום/חנה סנש

ליאון בלום

ליאון בלום/מארק לברי

https://moovitapp.com/israel-1/lines/3/163031/6180143/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94


בית ספר בית יעקב/המימוני

הפועל/ציפורה זייד

ארלוזורוב/פבזנר

מיכאל/בר כוכבא

דובר שלום/ילג

שוק תלפיות

החלוץ/דבורה

עיריית חיפה/ביאליק

מעלה השחרור/שיבת ציון

שיבת ציון/רובין

המגינים/ככר ההגנה

המגינים/עין דור

המגינים/מאיר

המגינים/בן גוריון

בית חולים איטלקי/המגינים

מרכז רפואי לין/צהל

צה''ל/דרור

צהל/גדנ''ע

אבנר/יואב

יואב/אבנר

יואב/צהל

קופת חולים/צהל

אבנר/יואב

ההגנה/יואב

אלנבי

העוגן/יאיר שטרן

העוגן/ההגה

פייר קניג/העוגן

פייר קניג

יציאת אירופה/זורס

יציאת אירופה/דרך צרפת

דרך צרפת/יציאת אירופה

סעדיה גאון/מרסיי



לוחות זמנים ומפה של קו 3 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

בר רב האי/בודנהיימר

בר רב האי

בודנהיימר/גן דורון

בודנהיימר/סעדיה גאון

בר רב האי/סעדיה הגאון

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות

https://moovitapp.com/israel-1/lines/3/163031/5770615/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-163031&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dhe%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DIsrael%26cd2%3DIsrael&deep_link_sub1=1&af_sub7=1
https://moovit.com/he/about-us-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://moovit.com/he/maas-solutions-he/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%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-countries?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%91%D7%A8%20%D7%A8%D7%91%20%D7%94%D7%90%D7%99%2F%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA.%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%2F%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94&lang=he

