מפה ולוחות זמנים של קו 115

 115ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ↔ ת .מרכזית
המפרץ/הורדה

צפה באתר

לקו ) 115ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני ↔ ת .מרכזית המפרץ/הורדה( יש  5מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1בית התעשייה←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה (2) 05:05 :שוק תלפיות←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה (3) 16:30 - 16:00 :ת .מרכזית
המפרץ/רציפים עירוני←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה (4) 16:45 - 05:40 :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←שוק תלפיות(5) 23:15 :
ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←ת .מרכזית המפרץ/הורדה16:30 - 05:05 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  115וכדי לדעת מתי יגיע קו 115

כיוון :בית התעשייה←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה
 47תחנות

בית התעשייה
שוק תלפיות
לב הדר
 44החלוץ

בית הקרנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 115
לוח זמנים של קו בית התעשייה←ת .מרכזית חוף
הכרמל/הורדה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

05:05

Shmaryahu Levin

שישי

לא פעיל

הרצל/יואל

שבת

לא פעיל

Herzl

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הציונות/הרצליה
הציונות/פועה
 1פועה

הציונות/הילל
גן הבהאים/הציונות
הציונות/שניים בנובמבר
הציונות/שדרות הנשיא
טשרניחובסקי/היובל
Tchernichovsky

טשרניחובסקי/זאב
טשרניחובסקי/ישעיהו

מידע על קו 115
כיוון :בית התעשייה←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה
תחנות47 :
משך הנסיעה 31 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :בית התעשייה ,שוק תלפיות ,לב
הדר ,בית הקרנות ,הרצל/יואל ,שבתאי לוי/פרץ ,שבתאי
לוי/רשפון ,הציונות/הרצליה ,הציונות/פועה ,הציונות/הילל ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שניים בנובמבר ,הציונות/שדרות
הנשיא ,טשרניחובסקי/היובל ,טשרניחובסקי/זאב,
טשרניחובסקי/ישעיהו ,טשרניחובסקי ,אדמונד
פלג/טשרניחובסקי ,אדמונד פלג ,קאודרס/סטפן וייז ,סטפן
וייז/אמיל זולא ,ויקטור הוגו/כל ישראל חברים ,ויקטור הוגו/אמיל
זולא ,דרך צרפת/גורס ,דרך צרפת/כרמיה ,דרך צרפת/מרסיי,
סעדיה גאון/מרסיי ,בר רב האי/סעדיה הגאון ,בר רב
האי/מרסיי ,אנקווה/בר רב האי ,אנקואה/האצל ,המלך
שלמה/אצל ,המלך שלמה/המלך עוזיהו ,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 ,אכסניית נוער כפר סמיר ,ספורטן/צביה ויצחק ,מרכז
הקונגרסים/קדושי יסי ,מת''מ ,סחרוב ,תחנה מרכזית חוף
כרמל/הורדה

טשרניחובסקי
Tchernichovsky

אדמונד פלג/טשרניחובסקי
אדמונד פלג
קאודרס/סטפן וייז
Kauders

סטפן וייז/אמיל זולא
ויקטור הוגו/כל ישראל חברים
Victor Hugo

ויקטור הוגו/אמיל זולא
דרך צרפת/גורס
דרך צרפת/כרמיה
דרך צרפת/מרסיי
Tsarfat

סעדיה גאון/מרסיי
בר רב האי/סעדיה הגאון
בר רב האי/מרסיי
אנקווה/בר רב האי
Harav Refael Ankoa

אנקואה/האצל
המלך שלמה/אצל
Shlomo HaMelech

המלך שלמה/המלך עוזיהו
המלך שלמה/המלך חזקיהו
המלך שלמה/המלך שאול
המלך שלמה/המלך שאול א
Tziqlag

בית עלמין/שער אורן
Shlomo HaMelech

בית עלמין/שער ברוש
Shaar Brosh

בית עלמין/שער הדס
בית עלמין/שער תמר
מגורשי ספרד/מסילת ישרים

Megorashei Sfarad

אכסניית נוער כפר סמיר
ספורטן/צביה ויצחק
Kdoshei Iasi

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי
Kdoshei Iasi

מת''מ
סחרוב
תחנה מרכזית חוף כרמל/הורדה

כיוון :שוק תלפיות←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה
 46תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

שוק תלפיות
Lunz

החלוץ/דבורה
 35החלוץ

בית הקרנות
Shmaryahu Levin

הרצל/יואל
Herzl

לוחות זמנים של קו 115
לוח זמנים של קו שוק תלפיות←ת .מרכזית חוף
הכרמל/הורדה
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

לא פעיל

שישי

לא פעיל

שבת

16:30 - 16:00

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הציונות/הרצליה
הציונות/פועה
 1פועה

הציונות/הילל
גן הבהאים/הציונות
הציונות/שניים בנובמבר
הציונות/שדרות הנשיא
טשרניחובסקי/היובל
Tchernichovsky

טשרניחובסקי/זאב
טשרניחובסקי/ישעיהו
טשרניחובסקי
Tchernichovsky

אדמונד פלג/טשרניחובסקי
אדמונד פלג
קאודרס/סטפן וייז
Kauders

סטפן וייז/אמיל זולא
ויקטור הוגו/כל ישראל חברים
Victor Hugo

ויקטור הוגו/אמיל זולא

מידע על קו 115
כיוון :שוק תלפיות←ת .מרכזית חוף הכרמל/הורדה
תחנות46 :
משך הנסיעה 32 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :שוק תלפיות ,החלוץ/דבורה ,בית
הקרנות ,הרצל/יואל ,שבתאי לוי/פרץ ,שבתאי לוי/רשפון,
הציונות/הרצליה ,הציונות/פועה ,הציונות/הילל ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שניים בנובמבר ,הציונות/שדרות
הנשיא ,טשרניחובסקי/היובל ,טשרניחובסקי/זאב,
טשרניחובסקי/ישעיהו ,טשרניחובסקי ,אדמונד
פלג/טשרניחובסקי ,אדמונד פלג ,קאודרס/סטפן וייז ,סטפן
וייז/אמיל זולא ,ויקטור הוגו/כל ישראל חברים ,ויקטור הוגו/אמיל
זולא ,דרך צרפת/גורס ,דרך צרפת/כרמיה ,דרך צרפת/מרסיי,
סעדיה גאון/מרסיי ,בר רב האי/סעדיה הגאון ,בר רב
האי/מרסיי ,אנקווה/בר רב האי ,אנקואה/האצל ,המלך
שלמה/אצל ,המלך שלמה/המלך עוזיהו ,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 ,אכסניית נוער כפר סמיר ,ספורטן/צביה ויצחק ,מרכז
הקונגרסים/קדושי יסי ,מת''מ ,סחרוב ,תחנה מרכזית חוף
כרמל/הורדה

דרך צרפת/גורס
דרך צרפת/כרמיה
דרך צרפת/מרסיי
Tsarfat

סעדיה גאון/מרסיי
בר רב האי/סעדיה הגאון
בר רב האי/מרסיי
אנקווה/בר רב האי
Harav Refael Ankoa

אנקואה/האצל
המלך שלמה/אצל
Shlomo HaMelech

המלך שלמה/המלך עוזיהו
המלך שלמה/המלך חזקיהו
המלך שלמה/המלך שאול
המלך שלמה/המלך שאול א
Tziqlag

בית עלמין/שער אורן
Shlomo HaMelech

בית עלמין/שער ברוש
Shaar Brosh

בית עלמין/שער הדס
בית עלמין/שער תמר
מגורשי ספרד/מסילת ישרים
Megorashei Sfarad

אכסניית נוער כפר סמיר
ספורטן/צביה ויצחק
Kdoshei Iasi

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי
Kdoshei Iasi

מת''מ
סחרוב
תחנה מרכזית חוף כרמל/הורדה

כיוון :ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני←ת .מרכזית
חוף הכרמל/הורדה
 54תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 115
לוח זמנים של קו ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני←ת.
מרכזית חוף הכרמל/הורדה
ראשון

ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני

שני

16:45 - 05:40
לא פעיל

שדרות ההסתדרות/צומת הקריות

שלישי

14:40 - 05:40

בר יהודה/גשר גדוד 21

רביעי

23:00 - 20:40

Bar Yehuda

חמישי

23:00 - 05:40

גשר פז

שישי

16:45 - 05:40

הגיבורים

שבת

23:00 - 16:45

Bardichev, Abba

חליסה
יל''ג/הקישון
 30ברזילי )יהושע(

שוק תלפיות
Lunz

החלוץ/דבורה
 35החלוץ

בית הקרנות
Shmaryahu Levin

הרצל/יואל
Herzl

שבתאי לוי/פרץ
שבתאי לוי/רשפון
Rishpon

הציונות/הרצליה
הציונות/פועה
 1פועה

הציונות/הילל
גן הבהאים/הציונות
הציונות/שניים בנובמבר
הציונות/שדרות הנשיא
טשרניחובסקי/היובל
Tchernichovsky

טשרניחובסקי/זאב

מידע על קו 115
כיוון :ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני←ת .מרכזית חוף
הכרמל/הורדה
תחנות54 :
משך הנסיעה 42 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית המפרץ/רציפים עירוני,
שדרות ההסתדרות/צומת הקריות ,בר יהודה/גשר גדוד ,21
גשר פז ,הגיבורים ,חליסה ,יל''ג/הקישון ,שוק תלפיות,
החלוץ/דבורה ,בית הקרנות ,הרצל/יואל ,שבתאי לוי/פרץ,
שבתאי לוי/רשפון ,הציונות/הרצליה ,הציונות/פועה,
הציונות/הילל ,גן הבהאים/הציונות ,הציונות/שניים בנובמבר,
הציונות/שדרות הנשיא ,טשרניחובסקי/היובל,
טשרניחובסקי/זאב ,טשרניחובסקי/ישעיהו ,טשרניחובסקי/פרץ
חיות ,טשרניחובסקי ,אדמונד פלג/טשרניחובסקי ,אדמונד פלג,
קאודרס/סטפן וייז ,סטפן וייז/אמיל זולא ,ויקטור הוגו/כל ישראל
חברים ,ויקטור הוגו/אמיל זולא ,דרך צרפת/גורס ,דרך
צרפת/כרמיה ,דרך צרפת/מרסיי ,סעדיה גאון/מרסיי ,בר רב
האי/סעדיה הגאון ,בר רב האי/מרסיי ,אנקווה/בר רב האי,
אנקואה/האצל ,המלך שלמה/אצל ,המלך שלמה/המלך
עוזיהו ,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 ,אכסניית נוער כפר סמיר,
ספורטן/צביה ויצחק ,מרכז הקונגרסים/קדושי יסי ,מת''מ,
סחרוב ,תחנה מרכזית חוף כרמל/הורדה

טשרניחובסקי/ישעיהו
טשרניחובסקי/פרץ חיות
Tchernichovsky

טשרניחובסקי
Tchernichovsky

אדמונד פלג/טשרניחובסקי
אדמונד פלג
קאודרס/סטפן וייז
Kauders

סטפן וייז/אמיל זולא
ויקטור הוגו/כל ישראל חברים
Victor Hugo

ויקטור הוגו/אמיל זולא
דרך צרפת/גורס
דרך צרפת/כרמיה
דרך צרפת/מרסיי
Tsarfat

סעדיה גאון/מרסיי
בר רב האי/סעדיה הגאון
בר רב האי/מרסיי
אנקווה/בר רב האי
Harav Refael Ankoa

אנקואה/האצל
המלך שלמה/אצל
Shlomo HaMelech

המלך שלמה/המלך עוזיהו
המלך שלמה/המלך חזקיהו
המלך שלמה/המלך שאול
המלך שלמה/המלך שאול א
Tziqlag

בית עלמין/שער אורן
Shlomo HaMelech

בית עלמין/שער ברוש
Shaar Brosh

בית עלמין/שער הדס
בית עלמין/שער תמר
מגורשי ספרד/מסילת ישרים
Megorashei Sfarad

אכסניית נוער כפר סמיר
ספורטן/צביה ויצחק
Kdoshei Iasi

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי
Kdoshei Iasi

מת''מ
סחרוב
תחנה מרכזית חוף כרמל/הורדה

כיוון :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←שוק
תלפיות
 45תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני
אוטובוסים בלבד

סחרוב
קניון חיפה/פלימן

לוחות זמנים של קו 115
לוח זמנים של קו ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←שוק
תלפיות
ראשון

לא פעיל

שני

לא פעיל

שלישי

לא פעיל

רביעי

לא פעיל

חמישי

23:15

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי

שישי

לא פעיל

ספורטן/צביה ויצחק

שבת

לא פעיל

Kdoshei Iasi

אכסניית נוער כפר סמיר
בית עלמין/שער תמר
בית עלמין/שער הדס
בית עלמין/שער ברוש
Shaar Brosh

בית עלמין/שער אורן
Shlomo HaMelech

המלך שלמה/המלך שאול
המלך שלמה/המלך אמציהו
המלך שלמה/המלך עוזיהו
המלך שלמה/אצל
Shlomo HaMelech

אנקואה/האצל
מרסיי/בר רב האי
סעדיה גאון/מרסיי
בר רב האי/סעדיה הגאון
בר רב האי/מרסיי
אנקואה/בר רב האי
יציאת אירופה/דרך צרפת
דרך צרפת/יציאת אירופה
Tsarfat

דרך צרפת/מרסיי

מידע על קו 115
כיוון :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←שוק תלפיות
תחנות45 :
משך הנסיעה 35 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים
עירוני ,סחרוב ,קניון חיפה/פלימן ,מרכז הקונגרסים/קדושי יסי,
ספורטן/צביה ויצחק ,אכסניית נוער כפר סמיר ,בית
עלמין/שער תמר ,בית עלמין/שער הדס ,בית עלמין/שער
ברוש ,בית עלמין/שער אורן ,המלך שלמה/המלך שאול ,המלך
שלמה/המלך אמציהו ,המלך שלמה/המלך עוזיהו ,המלך
שלמה/אצל ,אנקואה/האצל ,מרסיי/בר רב האי ,סעדיה
גאון/מרסיי ,בר רב האי/סעדיה הגאון ,בר רב האי/מרסיי,
אנקואה/בר רב האי ,יציאת אירופה/דרך צרפת ,דרך
צרפת/יציאת אירופה ,דרך צרפת/מרסיי ,דרך צרפת/כרמיה,
דרך צרפת/דרייפוס ,אמיל זולא/ויקטור הוגו ,אמיל זולא/כל
ישראל חברים ,סטפן וייז/קאודרס ,קאודרס/אליהו חכים,
אדמונד פלג ,טשרנחובסקי/אדמונד פלג ,טשרנחובסקי/חצב,
טשרניחובסקי/פרץ חיות ,טשרניחובסקי/זאב,
טשרניחובסקי/בית לחם ,הציונות/הנשיא ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שפרה ,הציונות/פועה,
הרצליה/הציונות ,הרצליה/הנביאים ,הנביאים/יונה ,העירייה,
לב הדר ,שוק תלפיות

Tsarfat

דרך צרפת/כרמיה
דרך צרפת/דרייפוס
French Carmel

אמיל זולא/ויקטור הוגו
אמיל זולא/כל ישראל חברים
סטפן וייז/קאודרס
קאודרס/אליהו חכים
Kauders

אדמונד פלג
Edmond Fleg

טשרנחובסקי/אדמונד פלג
טשרנחובסקי/חצב
טשרניחובסקי/פרץ חיות
טשרניחובסקי/זאב
טשרניחובסקי/בית לחם
הציונות/הנשיא
HaTsiyonut Avenue

גן הבהאים/הציונות
הציונות/שפרה
הציונות/פועה
 1פועה

הרצליה/הציונות
הרצליה/הנביאים
Hashalom

הנביאים/יונה
 24הנביאים

העירייה
לב הדר
 44החלוץ

שוק תלפיות
Lunz

כיוון :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←ת.
מרכזית המפרץ/הורדה
 52תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 115
לוח זמנים של קו ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←ת.
מרכזית המפרץ/הורדה
ראשון

ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני
אוטובוסים בלבד

שני

16:30 - 05:05
לא פעיל

שלישי

15:00 - 05:05

רביעי

23:10 - 20:40

חמישי

22:40 - 05:10

מרכז הקונגרסים/קדושי יסי

שישי

16:30 - 05:05

ספורטן/צביה ויצחק

שבת

23:10 - 16:10

סחרוב
קניון חיפה/פלימן

Kdoshei Iasi

אכסניית נוער כפר סמיר
בית עלמין/שער תמר
בית עלמין/שער הדס
בית עלמין/שער ברוש
Shaar Brosh

בית עלמין/שער אורן
Shlomo HaMelech

המלך שלמה/המלך שאול
המלך שלמה/המלך אמציהו
המלך שלמה/המלך עוזיהו
המלך שלמה/אצל
Shlomo HaMelech

אנקואה/האצל
מרסיי/בר רב האי
סעדיה גאון/מרסיי
בר רב האי/סעדיה הגאון
בר רב האי/מרסיי
אנקואה/בר רב האי
יציאת אירופה/דרך צרפת
דרך צרפת/יציאת אירופה
Tsarfat

דרך צרפת/מרסיי

מידע על קו 115
כיוון :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני←ת .מרכזית
המפרץ/הורדה
תחנות52 :
משך הנסיעה 43 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :ת .מרכזית חוף הכרמל/רציפים
עירוני ,סחרוב ,קניון חיפה/פלימן ,מרכז הקונגרסים/קדושי יסי,
ספורטן/צביה ויצחק ,אכסניית נוער כפר סמיר ,בית
עלמין/שער תמר ,בית עלמין/שער הדס ,בית עלמין/שער
ברוש ,בית עלמין/שער אורן ,המלך שלמה/המלך שאול ,המלך
שלמה/המלך אמציהו ,המלך שלמה/המלך עוזיהו ,המלך
שלמה/אצל ,אנקואה/האצל ,מרסיי/בר רב האי ,סעדיה
גאון/מרסיי ,בר רב האי/סעדיה הגאון ,בר רב האי/מרסיי,
אנקואה/בר רב האי ,יציאת אירופה/דרך צרפת ,דרך
צרפת/יציאת אירופה ,דרך צרפת/מרסיי ,דרך צרפת/כרמיה,
דרך צרפת/דרייפוס ,אמיל זולא/ויקטור הוגו ,אמיל זולא/כל
ישראל חברים ,סטפן וייז/קאודרס ,קאודרס/אליהו חכים,
אדמונד פלג ,טשרנחובסקי/אדמונד פלג ,טשרנחובסקי/חצב,
טשרניחובסקי/פרץ חיות ,טשרניחובסקי/זאב,
טשרניחובסקי/בית לחם ,הציונות/הנשיא ,גן
הבהאים/הציונות ,הציונות/שפרה ,הציונות/פועה,
הרצליה/הציונות ,הרצליה/הנביאים ,הנביאים/יונה ,העירייה,
לב הדר ,שוק תלפיות ,יל''ג ,חליסה ,הגיבורים ,בר יהודה/גשר
פז ,בר יהודה/גשר גדוד  ,21ההסתדרות/צומת הקריות ,ת.
מרכזית המפרץ/הורדה

Tsarfat

דרך צרפת/כרמיה
דרך צרפת/דרייפוס
French Carmel

אמיל זולא/ויקטור הוגו
אמיל זולא/כל ישראל חברים
סטפן וייז/קאודרס
קאודרס/אליהו חכים
Kauders

אדמונד פלג
Edmond Fleg

טשרנחובסקי/אדמונד פלג
טשרנחובסקי/חצב
טשרניחובסקי/פרץ חיות
טשרניחובסקי/זאב
טשרניחובסקי/בית לחם
הציונות/הנשיא
HaTsiyonut Avenue

גן הבהאים/הציונות
הציונות/שפרה
הציונות/פועה
 1פועה

הרצליה/הציונות
הרצליה/הנביאים
Hashalom

הנביאים/יונה
 24הנביאים

העירייה
לב הדר
 44החלוץ

שוק תלפיות
Lunz

יל''ג
חליסה

הגיבורים
HaGiborim

בר יהודה/גשר פז
בר יהודה/גשר גדוד 21
Bar Yehuda

ההסתדרות/צומת הקריות
ת .מרכזית המפרץ/הורדה
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