מפה ולוחות זמנים של קו 3

3

שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום

צפייה באתר

לקו ) 3שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום( יש  2מסלולים .שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
) (1שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום (2) 23:30 - 05:00 :שפירא/התקווה←שדרות בן גוריון/יונה גורן- 05:00 :
23:30
אפליקציית  Moovitעוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו  3וכדי לדעת מתי יגיע קו 3

כיוון :שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן
יהודה/עולי הגרדום
 58תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 3
לוח זמנים של קו שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן
יהודה/עולי הגרדום
ראשון

23:30 - 00:00

שני

15:45 - 06:05

שלישי

23:30 - 20:40

רביעי

23:30 - 05:00

חמישי

23:30 - 05:00

 26יפה נוף

שישי

15:45 - 00:00

יפה נוף/משה דיין

שבת

23:30 - 20:00

שדרות בן גוריון/יונה גורן
יפה נוף/מודיעין
 19יפה נוף

יפה נוף/השונית

 40יפה נוף

יפה נוף/בת גלים
Yefe Nof

בר כוכבא/גולני
אבא אחימאיר/בר כוכבא
Abba Ahimeir

מלון הולידיי אין
ככר נחשון
Inbar

גדעון בן יואש/יפתח הגלעדי
Gideon Ben Yoash

בן יואש/איילון
בן יואש \ עתניאל
גדעון בן יואש/סמטת שמגר
צבי סגל/יפתח הגלעדי
שד .ירושלים/תרצה
Yerushalayim Avenue

מידע על קו 3
כיוון :שדרות בן גוריון/יונה גורן←שד .אליעזר בן יהודה/עולי
הגרדום
תחנות58 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :שדרות בן גוריון/יונה גורן ,יפה
נוף/מודיעין ,יפה נוף/השונית ,יפה נוף/משה דיין ,יפה נוף/בת
גלים ,בר כוכבא/גולני ,אבא אחימאיר/בר כוכבא ,מלון הולידיי
אין ,ככר נחשון ,גדעון בן יואש/יפתח הגלעדי ,בן יואש/איילון ,בן
יואש \ עתניאל ,גדעון בן יואש/סמטת שמגר ,צבי סגל/יפתח
הגלעדי ,שד .ירושלים/תרצה ,האצ''ל/משה שרת ,שד.
הציונות/שרה אהרונסון ,מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות,
שדרות מונטיפיורי/טרומפלדור ,שדרות מונטיפיורי/שדרות
ירושלים ,שדרות ירושלים/שדרות מונטיפיורי ,שדרות
ירושלים/בר כוכבא ,שד .מנחם בגין/שד .יצחק רבין ,שדרות
בגין/עמיעד ,שדרות בגין/עמיעד ,יהדות ספרד/אקסודוס ,יהדות
ספרד/אופירה ,יהדות ספרד/כנפי נשרים ,כנפי נשרים/חניתה,
כל ישראל חברים/דותן ,כי''ח/אקסודוס ,אקסודוס/מבצע משה,
אקסודוס/חופית ,אנה פרנק/שד.מנחם בגין ,מסוף
רמז/רציפים ,דוד רמז/הפלמ''ח ,הרצל/הפלמ''ח ,קניון
חוצות/כצנלסון ,בית ההסתדרות/בן גוריון ,בן גוריון/נאות
אשקלון ,ביאליק/בן זומא ,עליית הנוער/הצופים ,הסוכנות
היהודית/בני עקיבא ,הסוכנות היהודית/השומר הצעיר,
ביאליק/אפרים צור ,ביאליק/יוספטל ,ביאליק/ההסתדרות ,ש''י
עגנון/ההסתדרות ,ש''י עגנון/קופת חולים ,שפירא/ש''י עגנון,

האצ''ל/משה שרת
HaEtsel Avenue

שד .הציונות/שרה אהרונסון
מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות
 5שדרות הציונות

שדרות מונטיפיורי/טרומפלדור
Montefiore Avenue

שדרות מונטיפיורי/שדרות ירושלים
Har Dov

שדרות ירושלים/שדרות מונטיפיורי
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים/בר כוכבא
Shezif

שד .מנחם בגין/שד .יצחק רבין
שדרות בגין/עמיעד
Menahem Begin Avenue

שדרות בגין/עמיעד
יהדות ספרד/אקסודוס
יהדות ספרד/אופירה
יהדות ספרד/כנפי נשרים
כנפי נשרים/חניתה
Hanita

כל ישראל חברים/דותן
כי''ח/אקסודוס
HaShomron

אקסודוס/מבצע משה
אקסודוס

אקסודוס/חופית
אקסודוס

אנה פרנק/שד.מנחם בגין
מסוף רמז/רציפים
David Remez

דוד רמז/הפלמ''ח
הרצל/הפלמ''ח
קניון חוצות/כצנלסון
בית ההסתדרות/בן גוריון
בן גוריון/נאות אשקלון

ח.מ .שפירא/משה יוליש ,שפירא/חביב ,שפירא/שני אליהו,
שני אליהו/עולי הגרדום ,עולי הגרדום/שני אליהו ,עולי
הגרדום/עמיעוז ,עולי הגרדום/יחיעם ,שד .אליעזר בן
יהודה/עולי הגרדום

ביאליק/בן זומא
Bialik

עליית הנוער/הצופים
Aliyat HaNoar

הסוכנות היהודית/בני עקיבא
הסוכנות היהודית/השומר הצעיר
HaSochnut HaYehudit

ביאליק/אפרים צור
ביאליק/יוספטל
ביאליק/ההסתדרות
ש''י עגנון/ההסתדרות
ש''י עגנון/קופת חולים
Shai Agnon

שפירא/ש''י עגנון
H.M. Shapira

ח.מ .שפירא/משה יוליש
שפירא/חביב
שפירא/שני אליהו
שני אליהו/עולי הגרדום
Shnei Eliyahu

עולי הגרדום/שני אליהו
עולי הגרדום/עמיעוז
עולי הגרדום/יחיעם
שד .אליעזר בן יהודה/עולי הגרדום
Sderot Eliezer Ben Yehuda

כיוון :שפירא/התקווה←שדרות בן גוריון/יונה גורן
 57תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו
שפירא/התקווה
עולי הגרדום/עמיעוז
עולי הגרדום/קדושי קהיר
Olei HaGardom

שני אליהו/עולי הגרדום

לוחות זמנים של קו 3
לוח זמנים של קו שפירא/התקווה←שדרות בן גוריון/יונה גורן
ראשון

23:30 - 00:00

שני

15:40 - 06:00

שלישי

23:30 - 20:40

רביעי

23:30 - 05:00

חמישי

23:30 - 05:00

שישי

16:00 - 00:00

שבת

23:30 - 20:00

ח.מ .שפירא/סמטת גדוד הפורצים
שפירא/ניצנים
ח.מ .שפירא/משה יוליש
ח.מ .שפירא/ש''י עגנון
ש''י עגנון/קופת חולים
ש''י עגנון/ההסתדרות
ביאליק/ז'בוטינסקי
Bialik

ביאליק/גיורא יוספטל
ביאליק/אפרים צור
הסוכנות היהודית/השומר הצעיר
HaSochnut HaYehudit

בני עקיבא/הסוכנות היהודית
עליית הנוער/הצופים
ביאליק/בן זומא
Bialik

בן גוריון/נאות אשקלון
שד' בן גוריון/רמז
קניון חוצות/כצנלסון
הפלמ''ח/הרצל
דוד רמז/הפלמ''ח
מסוף רמז/דוד רמז
David Remez

אנה פרנק/תשרי

מידע על קו 3
כיוון :שפירא/התקווה←שדרות בן גוריון/יונה גורן
תחנות57 :
משך הנסיעה 52 :דק׳
התחנות שבהן עובר הקו :שפירא/התקווה ,עולי
הגרדום/עמיעוז ,עולי הגרדום/קדושי קהיר ,שני אליהו/עולי
הגרדום ,ח.מ .שפירא/סמטת גדוד הפורצים ,שפירא/ניצנים,
ח.מ .שפירא/משה יוליש ,ח.מ .שפירא/ש''י עגנון ,ש''י
עגנון/קופת חולים ,ש''י עגנון/ההסתדרות ,ביאליק/ז'בוטינסקי,
ביאליק/גיורא יוספטל ,ביאליק/אפרים צור ,הסוכנות
היהודית/השומר הצעיר ,בני עקיבא/הסוכנות היהודית ,עליית
הנוער/הצופים ,ביאליק/בן זומא ,בן גוריון/נאות אשקלון ,שד' בן
גוריון/רמז ,קניון חוצות/כצנלסון ,הפלמ''ח/הרצל ,דוד
רמז/הפלמ''ח ,מסוף רמז/דוד רמז ,אנה פרנק/תשרי,
אקסודוס/ימית ,אקסודוס/מבצע משה ,כי''ח/אקסודוס,
גלעד/כל ישראל חברים ,כל ישראל חברים/יודפת ,זרעית/כנפי
נשרים ,יהדות ספרד/כנפי נשרים ,יהדות ספרד/אופירה,
עמיעד/עשרת השבטים ,שדרות בגין/עמיעד ,שד .מנחם
בגין/שד .יצחק רבין ,שדרות ירושלים/שדרות יצחק רבין,
שדרות ירושלים/שלמה כהן ,שד .מונטיפיורי/טרומפלדור ,שד.
מונטיפיורי/טרומפלדור ,מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות ,שד.
האצ''ל/משה שרת ,שד .האצ''ל/אדמונד דה רוטשילד ,שדרות
ירושלים/שדרות האצ''ל ,צבי סגל/יפתח הגלעדי ,בי''ס נוף ים,
בן יואש/סמטת אבני חן ,בן יואש/איילון ,גדעון בן יואש/מבצע
קדש ,ככר נחשון ,יקותיאל אדם/מרגלית ,אבא אחימאיר/בר
כוכבא ,בר כוכבא/אבא אחימאיר ,חוף בר כוכבא ,יפה
נוף/הנמל ,יפה נוף/השונית ,חוף דלילה/כרמל ,שדרות בן
גוריון/יונה גורן

אקסודוס/ימית
אקסודוס

אקסודוס/מבצע משה
אקסודוס

כי''ח/אקסודוס
HaShomron

גלעד/כל ישראל חברים
Kol Israel Haverim

כל ישראל חברים/יודפת
Yodfat

זרעית/כנפי נשרים
Dovev

יהדות ספרד/כנפי נשרים
Yahadut Sfarad

יהדות ספרד/אופירה
עמיעד/עשרת השבטים
Amiad

שדרות בגין/עמיעד
Menahem Begin Avenue

שד .מנחם בגין/שד .יצחק רבין
שדרות ירושלים/שדרות יצחק רבין
Yerushalayim Avenue

שדרות ירושלים/שלמה כהן
Yerushalayim Avenue

שד .מונטיפיורי/טרומפלדור
שד .מונטיפיורי/טרומפלדור
Montefiore Avenue

מקיף עירוני ד'/שדרות הציונות
 3שדרות הציונות

שד .האצ''ל/משה שרת
HaEtsel Avenue

שד .האצ''ל/אדמונד דה רוטשילד
 41שדרות האצל

שדרות ירושלים/שדרות האצ''ל
צבי סגל/יפתח הגלעדי
בי''ס נוף ים
בן יואש/סמטת אבני חן
בן יואש/איילון

גדעון בן יואש/מבצע קדש
Gideon Ben Yoash

ככר נחשון
יקותיאל אדם/מרגלית
אבא אחימאיר/בר כוכבא
Abba Ahimeir

בר כוכבא/אבא אחימאיר
חוף בר כוכבא
Yefe Nof

יפה נוף/הנמל
 27יפה נוף

יפה נוף/השונית
Yefe Nof

חוף דלילה/כרמל
שדרות בן גוריון/יונה גורן

לוחות זמנים ומפה של קו  3זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .moovitapp.comהיעזר באפליקציית  Moovitכדי 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.
אודות Moovit

פתרונות MaaS

כל הזכויות שמורות © Moovit 2021 -
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קהילת העורכים
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