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 04-3732099*    3254קווים ולוחות זמנים   , מוקדי מידע
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 !נוסע יקר
   אם ,זאת עם יחד ,רב ומאמץ בהשקעה לנוחיותכם הופקה זו חוברת

 מכם לשמוע נשמח ,לשיפור הערות לכם יש  אם או ,בטעות נתקלתם
 il.org.rkthz@megolan  :לכתובת מייל  באמצעות

 
  בקווים רבים שינויים צפויים הקורונה משבר בתקופת הוודאות אי מפאת

  .זה בשלב חוברות יודפסו לא כך עקב ,התחבורה משרד להנחיות בהתאם
  *3254 גולן במוקד להתעדכן ממליצים אנו ,השינויים ריבוי בעקבות

 .הנסיעות לתכנון
 יש ,זו בחוברת המופיעים אגד לקווי פעילות והוספת שינויים ייתכנו ,כן כמו

 *8787 ובמוקד המידע באתרי להתעדכן
 

 איתנה ונסיעה בטוחה  בריאות בברכת  
 צ גולן"תחצוות 

  

 תחבורה ציבורית גולן
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 צמח/טבריה (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 

2 

הערותמסלולקוימיםשעה

איסוף בקצרין ללא פיזור קצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843א-ה04:50

איסוף בקצרין ללא פיזור קצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843א 05:50

קצרין, חד-נס מזכירות, צ. כורסי, צ. צמח, טבריה057א-ו06:15

בחופשות לימודים בלבדקצרין, גשר אריק, טבריה052א-ה06:45

איסוף בקצרין ללא פיזורקצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843א-ה07:00

קצרין, ת.מ. טבריה, בי"ח פוריה- פיזור142א-ה07:45

איסוף בקצרין ללא פיזור קצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843שישי07:45

קצרין, גשר אריק, טבריה052שישי07:45

קצרין, קצבייה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ו09:00

147א-ה10:15
קצרין, חד-נס מזכירות, צ. כורסי, צ. צמח, ת.מ.טבריה, בי"ח 

פוריה-פיזור

קצרין, חד-נס מזכירות, צ. כורסי, צ. צמח, טבריה057שישי10:30

קצרין, קצבייה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה11:45

איסוף בקצרין ללא פיזור קצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843א-ה12:00

קצרין, גשר אריק, טבריה052שישי12:00

קצרין, קצבייה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה13:05

קצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057שישי13:20

קצרין, מכללת אוהלו, קצביה, צמח, טבריה057א-ה13:50

קצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה14:45

קצרין, מכללת אוהלו, קצביה, צמח, טבריה057א-ה15:50

איסוף בקצרין ללא פיזור קצרין, צ.יהודיה, צמח, בית שאן, תל אביב843שבת16:00

קצרין,  גשר אריק, טבריה052א-ה16:20

קצרין,  גשר אריק, טבריה052א-ה17:15

קצרין, מכללת אוהלו, קצביה, צמח, טבריה057א-ה18:00

קצרין, גשר אריק, טבריה052שבת18:45

קצרין, מכללת אוהלו, גשר אריק, טבריה052א-ה19:50

קצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057שבת21:20



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  צמח /טבריה

3 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

הערותמסלולקוימיםשעה

בימי שישי ללא כניסה לאוהלוטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, מכללת אוהלו, קצרין057א-ו07:25

טבריה, גשר אריק, מכללת אוהלו, קצרין052א-ה07:40

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ו08:45

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה10:00

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שישי10:30

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה11:40

טבריה, גשר אריק, קצרין052שישי12:00

טבריה, גשר אריק, קצרין052א 12:05

יציאה מבי"ח פוריה - 12:30בי"ח פוריה-איסוף, ת.מ.טבריה, קצרין142א-ה13:00*

יציאה מת"א: 09:45ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה13:15*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ו13:30

יציאה מת"א: 10:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א בלבד13:30*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ו14:30

יציאה מת"א: 12:15ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843שישי15:45*

יציאה מבי"ח פוריה - 15:30בי"ח פוריה-איסוף, טבריה, צמח, קצרין147א-ה16:00*

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה17:15

יציאה מת"א: 14:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה17:30*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה18:15

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה19:00

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שבת19:45

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה20:00

יציאה מת"א: 17:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה20:30*

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה21:30

טבריה, גשר אריק, קצרין052שבת22:45

יציאה מת"א: 20:45ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843שבת24:15*

הערותמסלולקוימיםשעה

בימי שישי ללא כניסה לאוהלוטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, מכללת אוהלו, קצרין057א-ו07:25

טבריה, גשר אריק, מכללת אוהלו, קצרין052א-ה07:40

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ו08:45

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה10:00

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שישי10:30

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה11:40

טבריה, גשר אריק, קצרין052שישי12:00

טבריה, גשר אריק, קצרין052א 12:05

יציאה מבי"ח פוריה - 12:30בי"ח פוריה-איסוף, ת.מ.טבריה, קצרין142א-ה13:00*

יציאה מת"א: 09:45ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה13:15*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ו13:30

יציאה מת"א: 10:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א בלבד13:30*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה14:30

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שישי15:00

יציאה מת"א: 12:15ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843שישי15:45*

יציאה מבי"ח פוריה - 15:30בי"ח פוריה-איסוף, טבריה, צמח, קצרין147א-ה16:00*

ייתכנו שינויים בהתאם לכניסת שבתטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שישי16:30*

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה17:15

יציאה מת"א: 14:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה17:30*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה18:15

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה19:00

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה20:00

יציאה מת"א: 17:00ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843א-ה20:30*

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה21:30

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שבת22:00

טבריה, גשר אריק, קצרין052שבת22:45

יציאה מת"א: 20:45ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843שבת24:15*



 חצור (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

4 

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה05:30

קצרין, חצור043א-ו06:10

קצרין, חצור,ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת, ת.מ.צפת143א-ה06:30

קו תלמידים **קצרין, אורט חצור, מסוף חצור103א-ו06:50

בחופשות לימודים בלבדקצרין, חצור043א-ו06:50

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503שישי07:00

קצרין, חצור043שישי07:30

יציאה מבני יהודה: 06:45בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ.מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה07:20*

קצרין, חצור043א-ה08:00

קצרין, חצור,ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת143א-ו08:35

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה08:45

קצרין, חצור043א-ו09:30

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה10:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053שישי11:00

יציאה מבני יהודה: 10:30בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ.מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה11:05*

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503שישי12:00

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה12:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053שישי13:00

קצרין- נופ"ג, חצור043א-ה13:35

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה14:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ו14:25

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה15:10

קצרין, חצור043שישי15:30

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת143א-ה15:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה17:00

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה17:55

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה18:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה19:00

קצרין, חצור043א-ה20:00

קצרין, חצור043שבת20:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה21:30

קצרין, חצור043שבת22:15

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה05:30

קצרין, חצור043א-ו06:10

קצרין, חצור,ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת, ת.מ.צפת143א-ה06:30

בתקופת לימודים קו 103 )אורט חצור(קצרין, חצור043א-ו06:50

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503שישי07:00

קצרין, חצור043שישי07:30

יציאה מבני יהודה: 06:45בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ.מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה07:20*

קצרין, חצור043א-ה08:00

קצרין, חצור,ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת143א-ו08:35

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה08:45

קצרין, חצור043א-ו09:30

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה10:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053שישי11:00

יציאה מבני יהודה: 10:30בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ.מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה11:05*

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503שישי12:00

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה12:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053שישי13:00

קצרין- נופ"ג, חצור043א-ה13:35

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה14:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה14:25

קצרין, חצור043שישי14:25

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה15:10

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, מחנה פילון, בי"ח זיו-צפת143א-ה15:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה17:00

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה17:55

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה18:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה19:00

קצרין, חצור043שבת19:15

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה19:55

קצרין, חצור043שבת20:50

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה21:30



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  חצור 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

5 

הערותמסלולקוימיםשעה

חצור, קצרין- נופ"ג043א-ה06:20

חצור, קצרין- נופ"ג043א-ה07:05

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי07:05

יציאה מחיפה: 05:55חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה07:20*

חצור, קצרין- מקבץ דיור, קצרין- אוהלו043א-ה07:50

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ו08:35

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ו09:50

יציאה מחיפה: 09:00חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ו10:50*

יציאה מבי"ח זיו: 11:00בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ה11:20*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי11:30

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103שישי12:10

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה12:15

בחופשות לימודים בלבדחצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי12:30

יציאה מתל-חי: 12:25מכללת תל חי, ק"ש, חצור*, קצרין- קניון, בני יהודה111א-ה13:00*

יציאה מבי"ח זיו: 13:15בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ו13:35*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה14:10

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי14:30

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה15:05

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי15:15

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103א-ה15:30

בחופשות לימודים בלבדחצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה15:40

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה16:10

ייתכנו שינויים בהתאם לכניסת שבתחצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי16:30

יציאה מחיפה: 14:55חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה16:45*

יציאה מבי"ח זיו: 17:15בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ה17:35*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה18:15

יציאה מתל-חי: 18:10מכללת תל חי, ק"ש, חצור*, קצרין- קניון, בני יהודה111א-ה18:45*

יציאה מחיפה: 17:35חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה19:25*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה19:45

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה20:30

חצור, קצרין-נופ"ג043שבת21:35

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה21:40

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שבת22:55

הערותמסלולקוימיםשעה

חצור, קצרין- נופ"ג043א-ה06:20

חצור, קצרין- נופ"ג043א-ה07:05

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי07:05

יציאה מחיפה: 05:55חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה07:20*

חצור, קצרין- מקבץ דיור, קצרין- אוהלו043א-ה07:50

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ו08:35

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ו09:50

יציאה מחיפה: 09:00חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ו10:50*

יציאה מבי"ח זיו: 11:00בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ה11:20*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי11:30

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103שישי12:10

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה12:15

בחופשות לימודים בלבדחצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי12:30

יציאה מתל-חי: 12:25מכללת תל חי, ק"ש, חצור*, קצרין- קניון, בני יהודה111א-ה13:00*

יציאה מבי"ח זיו: 13:15בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ו13:35*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה14:10

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי14:30

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה15:05

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי15:15

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103א-ה15:30

בחופשות לימודים בלבדחצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה15:40

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה16:10

יציאה מחיפה: 14:55חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה16:45*

יציאה מבי"ח זיו: 17:15בי"ח זיו-צפת, ראש פינה, חצור*, קצרין143א-ה17:35*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה18:15

יציאה מתל-חי: 18:10מכללת תל חי, ק"ש, חצור*, קצרין- קניון, בני יהודה111א-ה18:45*

יציאה מחיפה: 17:35חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה19:25*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה19:45

חצור, קצרין-נופ"ג043שבת20:00

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה20:30

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה21:40

חצור, קצרין043שבת22:30



 דרום הגולן קצרין

6 

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א04:30

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה05:00

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א05:30

קצרין, חספין, א.ת בני יהודה, אפיק, כפר חרוב, מבוא חמה010א-ה05:55

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה06:00

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שישי07:00

בתקופת לימודים דרך אליעדקצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו07:10

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151שישי07:50

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה08:40

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו09:30

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו11:05

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה12:40

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה13:00

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011שישי13:20

שעת יציאה מתל-חי: 12:25מכללת תל-חי, קרית שמונה, חצור, קניון לב קצרין*, בני יהודה111א-ה13:20*

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה14:15

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה16:05

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה17:00

קצרין, מכללת אוהלו, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה17:45

קצרין, מ. אוהלו, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה18:10

שעת יציאה מתל-חי: 18:10מכללת תל-חי, קרית שמונה, חצור,קניון לב קצרין*, בני יהודה111א-ה19:05*

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה20:15

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת20:30

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת20:45

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א04:30

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה05:00

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א05:30

קצרין, חספין, א.ת בני יהודה, אפיק, כפר חרוב, מבוא חמה010א-ה05:55

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה06:00

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שישי07:00

בתקופת לימודים דרך אליעדקצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו07:10

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151שישי07:50

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה08:40

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו09:30

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ו11:05

קצרין, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה12:40

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה13:00

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011שישי13:20

שעת יציאה מתל-חי: 12:25מכללת תל-חי, קרית שמונה, חצור, קניון לב קצרין*, בני יהודה111א-ה13:20*

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה14:15

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה16:05

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה17:00

קצרין, מכללת אוהלו, חספין, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה17:45

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה18:10

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת18:30

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת19:00

שעת יציאה מתל-חי: 18:10מכללת תל-חי, קרית שמונה, חצור,קניון לב קצרין*, בני יהודה111א-ה19:05*

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה20:15
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 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

הערותמסלולקוימיםשעה

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ו05:55

בני יהודה, קניון לב קצרין,צ. מחניים,ק"ש, מכללת תל חי111א-ה06:45

בחופשות לימודים בלבדבני יהודה, א"ת ב.יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה07:20

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי07:40

שעת יציאה מעפולה: 06:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א08:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ו08:45

שעת יציאה מעפולה: 07:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה09:05*

בני יהודה, קניון לב קצרין,צ. מחניים,ק"ש, מכללת תל חי111א-ה10:30

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי10:30

שעת יציאה מעפולה: 10:15עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151שישי11:25*

שעת יציאה מירושלים: 08:30ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה11:30*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה12:00

שעת יציאה מעפולה: 11:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה12:15*

שעת יציאה מירושלים: 09:40ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי12:40*

שעת יציאה מירושלים: 10:00ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי13:00*

בתקופת לימודים: דרך אליעדבני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה14:00

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי14:30

שעת יציאה מירושלים: 12:05ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי15:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, מ.אוהלו, קניון לב קצרין011א-ה15:30

שעת יציאה מירושלים: 12:30ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה15:30*

מבוא חמה, כפר חרוב, אפיק, א"ת ב.יהודה, חספין, קצרין -פיזור010א-ה16:05

שעת יציאה מעפולה: 16:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה17:15*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה17:55

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה19:15

שעת יציאה מעפולה: 19:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה20:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה20:20

שעת יציאה מירושלים: 17:40ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה20:40*

שעת יציאה מירושלים: 20:35ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת23:35*

שעת יציאה מעפולה: 21:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ד22:15*

שעת יציאה מעפולה: 21:10עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151ה22:20*

שעת יציאה מירושלים: 20:50ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת23:50*

הערותמסלולקוימיםשעה

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ו05:55

בני יהודה, קניון לב קצרין,צ. מחניים,ק"ש, מכללת תל חי111א-ה06:45

בחופשות לימודים בלבדבני יהודה, א"ת ב.יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה07:20

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי07:40

שעת יציאה מעפולה: 06:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א08:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ו08:45

שעת יציאה מעפולה: 07:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה09:05*

בני יהודה, קניון לב קצרין,צ. מחניים,ק"ש, מכללת תל חי111א-ה10:30

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי10:30

שעת יציאה מעפולה: 10:15עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151שישי11:25*

שעת יציאה מירושלים: 08:30ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה11:30*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה12:00

שעת יציאה מעפולה: 11:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה12:15*

שעת יציאה מירושלים: 09:40ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי12:40*

שעת יציאה מירושלים: 10:00ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי13:00*

בתקופת לימודים: דרך אליעדבני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה14:15

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי14:30

שעת יציאה מירושלים: 12:05ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי15:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, מ.אוהלו, קניון לב קצרין011א-ה15:30

שעת יציאה מירושלים: 12:30ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה15:30*

מבוא חמה, כפר חרוב, אפיק, א"ת ב.יהודה, חספין, קצרין -פיזור010א-ה16:05

שעת יציאה מעפולה: 16:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה17:15*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה17:55

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה19:15

שעת יציאה מעפולה: 19:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה20:05*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ה20:20

שעת יציאה מירושלים: 17:40ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966א-ה20:40*

שעת יציאה מירושלים: 18:35ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת21:35*

שעת יציאה מירושלים: 19:05ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת22:05*



 עפולה/ירושלים/טבריה דרום הגולן
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קוימיםשעה
מסלול )זמני היציאה מתוזמנים לתחנה "קניון נוף גולן" )בכיכר ביציאה 

מבני יהודה לכיוון כורסי(  |    זמנים משוערים
הערות

שעת יציאה מקצרין 04:30קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א05:00*

שעת יציאה מקצרין 05:00קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה05:30*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו06:05*
שעת יציאה מנטור 05:35

קווים מזינים 021 בשעה 05:25

018 )א-ה( בשעה 05:35

שעת יציאה מקצרין 05:30קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א06:10*

שעת יציאה מקצרין 06:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה06:40*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה07:05*
שעת יציאה מנטור: 06:35

קו מזין 021 בשעה 06:25

בחופשות לימודים בלבד

שעת יציאה מנטור: 06:35נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שישי07:05*

שעת יציאה מקצרין 07:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שישי07:40*

קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151שישי08:20*
שעת יציאה מקצרין 07:50

קווים מזינים: 021 בשעה 07:55

018 בשעה 07:50

רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו08:45*

שעת יציאה מרמג"ש 08:20

קווים מזינים 18 שעה 08:05 

שישי 07:50

021 שישי 07:55

קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה09:10*
שעת יציאה מקצרין 08:40

קו הזנה 021 שעה 08:40

שעת יציאה מנטור 09:20נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו09:50*

שעת יציאה מרמג"ש 10:25רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו10:50*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו12:00*
שעת יציאה מנטור 11:30

קווים מזינים: 018 בשעה 11:30

021 בשעה 11:20

שעת יציאה מרמג"ש 12:30רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו12:55*

שעת יציאה מקצרין 12:40קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה13:10*

שעת יציאה מקצרין 13:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה13:40*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו14:10*
שעת יציאה מנטור 13:40

קו מזין: 018 בשעה 13:35 )א-ה(

שעת יציאה מנטור 14:20נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה14:50*

שעת יציאה מרמג"ש 15:40רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051ה16:05*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה16:10*
שעת יציאה מנטור 15:40

קווים מזינים: 018 בשעה 15:40 

021 בשעה 15:30

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה17:40*
שעת יציאה מקצרין 17:00

קווי פיזור 018, 021 בשעה 

17:50

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה18:05*
שעת יציאה מנטור 17:35

קו מזין: 021 בשעה 17:20

151א-ה18:15*
קצרין, מכללת אוהלו, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, 

עפולה
שעת יציאה מקצרין 17:45

שעת יציאה מנטור 19:25נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה19:55*

שעת יציאה מקצרין 20:30קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת21:10*

שעת יציאה מקצרין 20:45קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת21:25*

שעת יציאה מנטור 21:00נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת21:30*

שעת יציאה מנטור 21:30נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת22:30*

קוימיםשעה
מסלול )זמני היציאה מתוזמנים לתחנה "קניון נוף גולן" )בכיכר ביציאה 

מבני יהודה לכיוון כורסי(  |    זמנים משוערים
הערות

שעת יציאה מקצרין 04:30קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א05:00*

שעת יציאה מקצרין 05:00קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה05:30*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו06:05*
שעת יציאה מנטור 05:35

קווים מזינים 021 בשעה 05:25

018 )א-ה( בשעה 05:35

שעת יציאה מקצרין 05:30קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א06:10*

שעת יציאה מקצרין 06:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה06:40*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה07:05*
שעת יציאה מנטור: 06:35

קו מזין 021 בשעה 06:25

בחופשות לימודים בלבד

שעת יציאה מנטור: 06:35נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שישי07:05*

שעת יציאה מקצרין 07:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שישי07:40*

קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151שישי08:20*
שעת יציאה מקצרין 07:50

קווים מזינים: 021 בשעה 07:55

018 בשעה 07:50

רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו08:45*

שעת יציאה מרמג"ש 08:20

קווים מזינים 18 שעה 08:05 

שישי 07:50

021 שישי 07:55

קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה09:10*
שעת יציאה מקצרין 08:40

קו הזנה 021 שעה 08:40

שעת יציאה מנטור 09:20נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו09:50*

שעת יציאה מרמג"ש 10:25רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו10:50*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו12:00*
שעת יציאה מנטור 11:30

קווים מזינים: 018 בשעה 11:30

021 בשעה 11:20

שעת יציאה מרמג"ש 12:30רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו12:55*

שעת יציאה מקצרין 12:40קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה13:10*

שעת יציאה מקצרין 13:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה13:40*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ו14:10*
שעת יציאה מנטור 13:40

קו מזין: 018 בשעה 13:35 )א-ה(

שעת יציאה מנטור 14:20נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה14:50*

שעת יציאה מרמג"ש 15:40רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051ה16:05*

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה16:10*
שעת יציאה מנטור 15:40

קווים מזינים: 018 בשעה 15:40 

021 בשעה 15:30

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966א-ה17:40*
שעת יציאה מקצרין 17:00

קווי פיזור 018, 021 בשעה 

17:50

נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה18:05*
שעת יציאה מנטור 17:35

קו מזין: 021 בשעה 17:20

151א-ה18:15*
קצרין, מכללת אוהלו, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, 

עפולה
שעת יציאה מקצרין 17:45

שעת יציאה מקצרין 18:30קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת19:10*

שעת יציאה מנטור 18:45נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת19:15*

שעת יציאה מקצרין 19:00קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת19:40*

שעת יציאה מנטור 19:30נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה20:00*

שעת יציאה מנטור 21:40נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת22:10*



 דרום הגולן  צמח/ טבריה
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הערותמסלולקוימיםשעה

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה07:05

שעת יציאה מת.מ עפולה 06:55עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א07:45*

שעת יציאה מת.מ עפולה 07:55עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה08:45*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ו09:00

קו מפזר: 018 בשעה 10:50טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051שישי10:00

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה10:30

ש.יציאה מת.מ ירושלים 08:30ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966א-ה11:00*

קו מפזר: 021 בשעה 11:50טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051שישי11:00

שעת יציאה מת.מ עפולה 10:15עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151שישי11:05*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה11:30

שעת יציאה מת.מ עפולה 11:05עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה11:55*

קו מפזר: 021 בשעה 13:00טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051שישי12:15

קו מפזר: 021 בשעה 13:20טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה12:30

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א13:35

קו מפזר: 018 בשעה 14:35טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור )ימי ו' עד רמג"ש(051א-ו13:45

קו מפזר:018/021 בשעה 15:20טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שישי14:35

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה14:45

ש.יציאה מת.מ ירושלים 12:30ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966א-ה15:00*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה15:45
קו מפזר: 021 בשעה 16:30 

מא"ת בני יהודה )א-ה(

שעת יציאה מת.מ עפולה 16:05עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה16:50*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה17:00
קווי פיזור 018 ו 021 שעה 

17:50

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה18:00

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה19:20
קווי פיזור 018, 021 בשעה 

20:10

ש.יציאה מת.מ ירושלים 17:40ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966א-ה20:00*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שבת20:10

שעת יציאה מת.מ עפולה 19:55עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה20:40*

ש.יציאה מת.מ ירושלים 18:35ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת21:05*

ש.יציאה מת.מ ירושלים 19:05ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת21:35*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה21:35
בימי חמישי יוצא ב 21:45

קווי פיזור 018, 021 בשעה 

22:20 )בימי חמישי 22:30(

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שבת23:10



 קרית שמונהישובי צפון הגולן קצרין 

 10 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה06:55

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, )ע.ירדן, מ.קלור(, ק"ש054א-ה07:00
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35

קו מזין 34 משעל בשעה 07:40קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש, מכללת תל חי159שישי07:15

יציאה מבני יהודה: 06:45בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ. מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה07:20*

קו מזין 34 משעל בשעה 10:00קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059שישי09:30

קו מזין 34 משעל בשעה 10:15קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה09:45

קניון לב קצרין, צ. נשוט, שעל, ק.אלון013א-ו10:30

קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש, מכללת תל חי159שישי10:30

יציאה מבני יהודה: 10:30בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ. מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה11:05*

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה11:00

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה11:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014א-ו11:40

בתקופת לימודיםקצרין-נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054ג12:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ו12:20
ימי ג' בחופשות לימודים בלבד.

קו מזין 34 משעל בשעה 12:50

קניון לב קצרין, ק.צבי, צ. נפח013א13:00

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013א-ו13:05

קצרין- נופ"ג, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום, אודם014א-ה13:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014שישי13:20

קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל,ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה13:30

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה14:05

קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה14:30
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 14:50

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013שישי15:00

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014שישי15:05

בחופשת לימודים יוצא מהקניוןקצרין-נופ"ג, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה15:20

בחופשות לימודים: 059קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה15:20

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה16:10

קצרין-חוצות הגולן, קניון לב קצרין, צ. נשוט, שעל, ק.אלון013א-ה16:30

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל,ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה16:40

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059שבת17:45

קצרין- מכללת אוהלו, צ. נשוט,צ. וואסט, שמאלה בצ. השריון, ק.אלון, ק"ש059א-ה18:05

087א-ה18:10
קצרין- מכללת אוהלו, קניון, ק.צבי,אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום, בוקעתא, מג'דל, 

עין קנייא, עג'ר

קניון לב קצרין, ק. צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה19:15

קניון לב קצרין, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה19:30

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה20:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט,אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום014א-ה20:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059שבת20:45

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה21:05

הערותמסלולקוימיםשעה

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה06:55

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, )ע.ירדן, מ.קלור(, ק"ש054א-ה07:00
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35

קו מזין 34 משעל בשעה 07:40קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש, מכללת תל חי159שישי07:15

יציאה מבני יהודה: 06:45בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ. מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה07:20*

קו מזין 34 משעל בשעה 10:00קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059שישי09:30

קו מזין 34 משעל בשעה 10:15קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה09:45

קניון לב קצרין, צ. נשוט, שעל, ק.אלון013א-ו10:30

קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש, מכללת תל חי159שישי10:30

יציאה מבני יהודה: 10:30בני יהודה, קניון לב קצרין*, צ. מחניים, ק"ש, מכללת תל חי111א-ה11:05*

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה11:00

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה11:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014א-ו11:40

בתקופת לימודיםקצרין-נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054ג12:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ו12:20
ימי ג' בחופשות לימודים בלבד.

קו מזין 34 משעל בשעה 12:50

קניון לב קצרין, ק.צבי, צ. נפח013א13:00

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013א-ו13:05

קצרין- נופ"ג, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום, אודם014א-ה13:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014שישי13:20

קניון לב קצרין, ק.צבי,אורטל,ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה13:30

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה14:05

קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה14:30
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 14:50

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013שישי15:00

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014שישי15:05

בחופשת לימודים יוצא מהקניוןקצרין-נופ"ג, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה15:20

בחופשות לימודים: 059קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה15:20

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה16:10

קצרין-חוצות הגולן, קניון לב קצרין, צ. נשוט, שעל, ק.אלון013א-ה16:30

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל,ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה16:40

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059שבת17:45

קצרין- מכללת אוהלו, צ. נשוט,צ. וואסט, שמאלה בצ. השריון, ק.אלון, ק"ש059א-ה18:05

087א-ה18:10
קצרין- מכללת אוהלו, קניון, ק.צבי,אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום, בוקעתא, מג'דל, 

עין קנייא, עג'ר

קניון לב קצרין, ק. צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה19:15

קניון לב קצרין, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה19:30

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה20:10

קניון לב קצרין, צ. נשוט,אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום014א-ה20:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059שבת20:45

קצרין-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה21:05



 קצריןישובי צפון הגולן קרית שמונה 
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הערותמסלולקוימיםשעה

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א 04:45

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א-ה05:00

ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013ה05:10

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014שישי05:20

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה05:45

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קצרין- חוצות הגולן059א-ה06:40

087שישי06:45
ע'ג'ר, עין קנייא, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, 

קצרין-נופ"ג, מכללת אוהלו

מסעדה, אודם, אלרום,מ"ג,ע"ז,אורטל,צ. נשוט, קצרין-נופ"ג, אוהלו014א-ה07:10

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה07:20

קו מזין 34 משעל בשעה 7:40ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013שישי08:00

בחופשות לימודים בלבדק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה08:00

087א-ה08:35
ע'ג'ר, עין קנייא, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, 

קצרין-נופ"ג, קצרין- אוהלו

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה09:10

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו09:30

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 11:30ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו11:00

ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ו11:15

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה11:50

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה12:25

מכללת תל חי, ק"ש, ת.מ. חצור, קניון לב קצרין, בני יהודה111א-ה12:25

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א-ו12:30

מכללת תל חי, ק"ש,קלע אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין159שישי12:40

בחופשות לימודים: 059ק"ש, )מ.קלור, עמיר(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה13:40

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 14:40ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שישי14:00

ק.אלון, שעל,צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה14:40

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה14:50

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה14:50

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שישי15:30

ק"ש, )מ.קלור(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה15:55
בחופשות לימודים: 059

קו מפזר 34 בשעה 16:40

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה16:00

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה16:45

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 18:00ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה17:15

ק.אלון, שעל,צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה17:30

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א17:40

מכללת תל חי, ק"ש, ת.מ. חצור, קניון לב קצרין, בני יהודה111א-ה18:10

קו מפזר 34 מק.אלון 19:10ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה18:35

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שבת19:15

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה19:30

159א-ה20:25
מכללת תל-חי מערב, כ. קמפוס מזרחי, מ.קלור, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, 

ק.צבי, קצרין )כולל פיזור בתחנות(

בתקופת לימודים בלבד

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 

21:15 עד אלרום

בחופשות לימודים בלבדק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה20:35

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה21:30

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שבת22:45

הערותמסלולקוימיםשעה

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א 04:45

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א-ה05:00

ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013ה05:10

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014שישי05:20

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה05:45

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קצרין- חוצות הגולן059א-ה06:40

087שישי06:45
ע'ג'ר, עין קנייא, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, 

קצרין-נופ"ג, מכללת אוהלו

מסעדה, אודם, אלרום,מ"ג,ע"ז,אורטל,צ. נשוט, קצרין-נופ"ג, אוהלו014א-ה07:10

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה07:20

קו מזין 34 משעל בשעה 7:40ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013שישי08:00

תיתכן הפעלת קו 013 במקוםק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין086א-ה08:00

087א-ה08:25
ע'ג'ר, עין קנייא, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, 

קצרין-נופ"ג, קצרין- אוהלו

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה09:10

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו09:30

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 11:30ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו11:00

ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ו11:15

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה11:50

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה12:25

מכללת תל חי, ק"ש, ת.מ. חצור, קניון לב קצרין, בני יהודה111א-ה12:25

אלרום, מ"ג, ע"ז, אורטל, צ. נשוט, קניון לב קצרין014א-ו12:30

מכללת תל חי, ק"ש,קלע אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין159שישי12:40

בחופשות לימודים: 059ק"ש, )מ.קלור, עמיר(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה13:40

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 14:40ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שישי14:00

ק.אלון, שעל,צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה14:40

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה14:50

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה14:50

ק"ש, )מ.קלור(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה15:55
בחופשות לימודים: 059

קו מפזר 34 בשעה 16:40

עין קיניא, נ. אטיב, מג'דל, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין-אוהלו097א-ה16:00

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה16:45

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 18:00ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה17:15

ק.אלון, שעל,צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה17:30

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א17:40

מכללת תל חי, ק"ש, ת.מ. חצור, קניון לב קצרין, בני יהודה111א-ה18:10

קו מפזר 34 מק.אלון 19:10ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה18:35

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שבת19:15

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה19:30

159א-ה20:25
מכללת תל-חי מערב, כ. קמפוס מזרחי, מ.קלור, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, 

ק.צבי, קצרין )כולל פיזור בתחנות(

בתקופת לימודים בלבד

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 

21:15 עד אלרום

בחופשות לימודים בלבדק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה20:35

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה21:30

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שבת22:45
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 מפות אזורים

12 



500 

 קודים ותעריפים, אזורים
ותיקרגילותיקרגילותיקרגיל

74.50 149.00₪ 29.00₪ 57.50₪ 6.50₪ 13.50₪ 742₪צפון הגולן וגליל עליון

74.50 149.00₪ 29.00₪ 57.50₪ 6.50₪ 13.50₪ 743₪דרום הגולן וסובב כנרת

צפון הגולן דרום הגולן גליל 

עליון וסובב כנרת
740₪ 21.50₪ 11.00₪ 82.00₪ 41.00₪ 213.00₪ 106.50

צפון הגולן דרום הגולן 

ומטרופולין חיפה
741₪ 37.50₪ 19.00₪ 162.50₪ 81.50₪ 423.00₪ 211.50

74.50 149.00₪ 29.00₪ 57.50₪ 6.50₪ 13.50₪ 747₪עפולה

74.50 149.00₪ 29.00₪ 57.50₪ 6.50₪ 13.50₪ 746₪בית שאן

106.50 213.00₪ 41.00₪ 82.00₪ 11.00₪ 21.50₪ 745₪עפולה ובית שאן

211.50 423.00₪ 81.50₪ 162.50₪ 19.00₪ 37.50₪ 499₪בית שאן עפולה וחיפה

עפולה, בית שאן, דרום רמת 

הגולן וכנרת
365₪ 21.50₪ 10.50--₪ 213.00₪ 106.50

עפולה, בית שאן, וואדי עארה 

וחדרה
366₪ 21.50₪ 10.50--₪ 213.00₪ 106.50

עפולה, זכרון יעקב, כרמיאל 

ונצרת
367₪ 21.50₪ 10.50--₪ 213.00₪ 106.50

106.50 213.00₪ ₪--10.50 21.50₪ 368₪נהריה כרמיאל והגולן

450.00 900.00₪ ₪--30.00 60.00₪ 950₪ארצי, פרט לאילת והערבה

342.00 684.00₪ 81.50₪ 162.50₪ 20.00₪ 40.00₪ 919₪גוש דן - חיפה

קודאזור
חופשי חודשיחופשי שבועיחופשי יומי

 החוזים המודגשים  הינם חוזים התקפים באזורנו

13 



 קרית שמונהישובי צפון הגולן 

14 

מסלולקוימיםשעה

אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058א-ה05:25

058א-ה06:50
אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש, מכללת 

תל-חי

אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058שישי07:00

מחנה קלע, מחנה יואב, צ.האמיר, ק"ש055ה07:30

אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058א-ה07:50

058א-ה08:50
אלרום, בוקעתא,מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש, מכללת 

תל-חי

אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058שישי08:50

אלרום, אודם, מחנה קלע, מחנה יואב,  צומת האמיר, ק"ש055א-ה08:50

מחנה קלע, מחנה יואב, צומת האמיר, ק"ש055ה09:30

אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058א-ה09:45

058א-ה10:45
אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש, 

מכללת תל-חי

אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058שישי11:30

058א-ה12:40
אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש, 

מכללת תל-חי

058א-ה14:25
אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש, 

מכללת תל-חי

אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058א-ה15:40

אלרום, אודם, מחנה קלע, מחנה יואב, צומת האמיר, ק"ש055א-ה16:35

אלרום, בוקעתא,מג'דל שמס,נווה אטיב,עין קנייא, ק"ש058א-ה16:55

אודם, אלרום, בוקעתא, מג'דל שמס, נווה אטיב, עין קנייא, ק"ש058שבת17:45



 ישובי צפון הגולן קרית שמונה 

15 

מסלולקוימיםשעה

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058שישי10:05

058א-ה10:30

מכללת תל-חי, ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל, בוקעתא, 

אלרום, אודם

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע055א11:30

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע, אודם055א-ה11:50

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058שישי12:00

058א-ה12:20

מכללת תל-חי, ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, 

אלרום

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע055א12:45

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע055א13:10

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע055א13:30

ק"ש, עין קנייא,נווה אטיב,מג'דל,בוקעתא,אלרום, אודם058שישי13:45

058א-ה14:10
מכללת תל-חי, ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס,בוקעתא, 

אלרום, אודם

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058א-ה15:10

058א-ה16:10

מכללת תל-חי, ק"ש,עין קנייא,נווה אטיב,מג'דל שמס, בוקעתא, 

אלרום

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058א-ה17:10

ק"ש, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע, אודם, אלרום055א-ה17:30

058א-ה18:10

מכללת תל-חי, ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, 

אלרום

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058א-ה19:35

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058א-ה20:40

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום, אודם058שבת21:30

ק"ש, עין קנייא, נווה אטיב, מג'דל שמס, בוקעתא, אלרום058א-ה21:40



 צומת כורסיקצרין 
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הערותימיםשעה

א-ה06:50

שישי07:50

א-ה09:00

שישי10:15

א-ה11:00

א-ה13:15

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי13:15

יציאה מחוצות הגולן, כניסה נופ"גא-ה16:20

כולל רמות הרחבהא-ה17:30

כולל רמות הרחבהא-ה20:10

קצרין - צ. כורסי 012
)דרך בית המכס, חד-נס, רמות(

ימיםשעה

א-ה )פעיל בחופשות לימודים(07:20

שישי07:40

שישי10:45

א-ה11:15

שישי11:45

א-ה12:20

שישי13:00

א-ה16:30

א-ה18:20

א-ה20:00

צ. כורסי - קצרין  016
)דרך גמלא, כנף, מחנה רומח(

הערותימיםשעה

יציאה ממחנה רומחא04:50

שישי06:00

דרך אניעםא-ה06:30

א-ו08:00

שישי10:30

א-ו13:10

א-ה15:25

א-ה19:10

קצרין )נופ"ג( - צ. כורסי  016
)דרך מחנה רומח, כנף, גמלא(

הערותימיםשעה

עד חוצות הגולןא-ה07:00

א-ו07:40

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי09:45

כולל רמות הרחבהא-ה10:00

שישי11:45

שישי14:15

כולל רמות הרחבהא-ה14:30

א-ה16:35

א-ה18:35

צ. כורסי - קצרין 012
)דרך רמות, חד-נס, בית המכס(

הערותימיםשעה

א-ה06:50

שישי07:50

א-ה09:00

שישי10:15

א-ה11:00

א-ה13:15

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי13:15

יציאה מחוצות הגולן, כניסה נופ"גא-ה16:20

כולל רמות הרחבהא-ה17:30

כולל רמות הרחבהא-ה20:10

קצרין - צ. כורסי 012
)דרך בית המכס, חד-נס, רמות(

הערותימיםשעה

עד חוצות הגולןא-ה07:00

א-ו07:40

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי09:45

כולל רמות הרחבהא-ה10:00

שישי11:45

שישי14:15

כולל רמות הרחבהא-ה14:30

א-ה16:35

א-ה18:35

צ. כורסי - קצרין 012
)דרך רמות, חד-נס, בית המכס(

ימיםשעה

א-ה )פעיל בחופשות לימודים(07:20

שישי07:40

שישי10:45

א-ה11:15

שישי11:45

א-ה12:20

שישי13:00

א-ה16:30

א-ה18:20

א-ה20:00

צ. כורסי - קצרין  016
)דרך גמלא, כנף, מחנה רומח(

הערותימיםשעה

יציאה ממחנה רומחא04:50

שישי06:00

דרך אניעםא-ה06:30

א-ו08:00

שישי10:30

א-ו13:10

א-ה15:25

א-ה19:10

קצרין )נופ"ג( - צ. כורסי  016
)דרך מחנה רומח, כנף, גמלא(



 אלוני הבשןקצרין 
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הערותימיםשעה

כולל איסוף בקצריןא-ו06:50

א-ה09:45

שישי11:45

א-ו13:10

א-ה14:00

שישי14:30

בתקופת לימודים יציאה מאולפנת גולןא-ה15:05

א-ה16:35
בתקופת לימודים: יציאה מאולפנת גולן, דרך יונתן, 

אניעם. בחופשות לימודים: חלופה קצרה

א-ה18:45

א-ה20:55

יציאה מאולפנת גולן, דרך יונתן, אניעםא-ה22:15

שבת23:15

קצרין- אלוני הבשן 015
)דרך קשת(

הערותימיםשעה

א-ה05:40

שישי06:25

בתקופת לימודים -כולל אולפנת גולן, נופ"ג בימי א-הא-ו07:30

א-ה10:15

כולל פיזור בקצריןשישי12:15

כולל פיזור בקצריןא-ה13:35

שישי13:45

כולל פיזור בקצריןא-ה14:30

א-ה16:10

א-ה17:30

מתעדכן בהתאם לזמני השבתשבת18:45

אלוני הבשן-קצרין 015
)דרך קשת(



 קווי הזנה
הערהימיםשעההערהימיםשעה

שישי10:50א-ה05:35

א-ו14:35שישי07:50

שישי15:20א-ה08:05

א-ה17:50א-ו11:30

א-ה20:10בלימודים כניסה בי"ס דמוקרטיא-ה13:35

חמישי  22:30א-ה22:20א-ה15:40

נוב- בני יהודה 018
דרך: אבני איתן, אליעד, גשור

בני יהודה - נוב 018
דרך: גשור, אליעד, אבני איתן

הערהימיםשעה

שישי11:50הערהימיםשעה

שישי13:00א-ו05:25

א-ה13:20א-ה: כניסה א"ת בני יהודהא-ו06:25

שישי14:35שישי07:55

שישי15:20א-ה08:40

כניסה א"ת בני יהודהא-ה16:30א-ו11:20

א-ה17:50א-ה15:30

א-ה20:10א-ה17:20

חמישי 22:30א-ה22:20

מבוא חמה - בני יהודה 021
דרך: כ.חרוב, מיצר, אפיק, נאות גולן, גבעת יואב

בני יהודה- מבוא חמה 021

18 

ימיםשעהימיםשעה

א-ו11:30א-ו07:35

שישי13:10א-ה08:40

שישי14:40שישי10:00

א-ה16:40א-ה10:15

א-ה18:00א-ה12:50

א-ה14:50

קלע אלון- שעל 034
דרך קלע

שעל- קלע אלון 034
דרך קלע

הערהימיםשעההערהימיםשעה

שישי10:50א-ה05:35

א-ו14:35שישי07:50

א-ה17:50א-ה08:05

א-ה20:10א-ו11:30

א-ה13:35

א-ה15:40

נוב- בני יהודה 018
דרך: אבני איתן, אליעד, גשור

בני יהודה - נוב 018
דרך: גשור, אליעד, אבני איתן

הערהימיםשעההערהימיםשעה

שישי11:50א-ו05:25

שישי13:00א-ה: כניסה א"ת בני יהודהא-ו06:25

א-ה13:20שישי07:55

שישי14:35א-ה08:40

כניסה א"ת בני יהודהא-ה16:30א-ו11:20

א-ה17:50א-ה15:30

א-ה20:10א-ה17:20

מבוא חמה - בני יהודה 021
דרך: כ.חרוב, מיצר, אפיק, נאות גולן, גבעת יואב

בני יהודה- מבוא חמה 021
דרך: גבעת יואב, נאות גולן, אפיק, מיצר, כ.חרוב

ימיםשעהימיםשעה

א-ו11:30א-ו07:35

שישי13:10א-ה08:40

שישי14:40שישי10:00

א-ה16:40א-ה10:15

א-ה18:00א-ה12:50

א-ה14:50

קלע אלון- שעל 034
דרך קלע

שעל- קלע אלון 034
דרך קלע



 גדותאלמגור     חצור חצור 

הערהימיםשעההערהימיםשעה

א05:15שישי07:40

א-ה06:00דרך מחנה יפתחא-ה08:00

דרך מחנה יפתחא-ה06:50דרך מחנה יפתחא-ה10:00

שישי06:50שישי10:00

שישי08:45דרך מחנה יפתחא-ה12:00

דרך מחנה יפתחא-ה08:55שישי12:15

דרך מחנה יפתחא-ה10:50דרך מחנה יפתחא-ה14:20

שישי11:00שישי14:35

דרך מחנה יפתחא-ה12:55דרך מחנה יפתחא-ה16:15

שישי13:20א-ה19:35

דרך מחנה יפתחא-ה15:15

דרך מחנה יפתחא-ה17:20

א-ה20:25

חצור - אלמגור 041 
)דרך ראש פינה, מחלף אליפלט, כורזים, 

אמנון, כרכום(

אלמגור- חצור 041
)דרך כרכום, אמנון, כורזים, מחלף אליפלט, 

ראש פינה(

ימיםשעהימיםשעה

שישי08:50שישי08:20

א-ה09:20א-ה08:50

שישי10:45שישי10:15

א-ה11:00א-ה10:30

שישי12:15שישי11:45

א-ה12:30א-ה12:05

א-ה13:40א-ה13:10

שישי14:10שישי13:45

א-ה19:00א-ה18:30

א-ה20:10א-ה19:50

חצור- גדות 044
דרך משמר הירדן

גדות-חצור 044
דרך משמר הירדן

19 
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 עין קנייא/ בוקעתא  דל שמס 'מג
מסלולימיםשעהמסלולימיםשעה

א-ו06:00א-ו06:00

א-ו07:00א-ו07:00

א-ו07:40א-ו08:00

א-ו08:00א-ו08:30

עד עין קיניאא-ה09:00א-ו09:00

שישי09:20א-ו10:00

א-ו10:20א-ו10:40

א-ו11:20א-ו11:50

א-ו12:20א-ו12:40

עד עין קיניאא-ה12:50א-ו13:40

שישי13:30מעין קיניאא-ה14:00

א-ו14:50שישי14:40

ימי ו' בהתאם לזמני כניסת השבתא-ו15:50ימי ו' בהתאם לזמני כניסת השבתא-ו15:30

ימי ו' בהתאם לזמני כניסת השבתא-ו16:50א-ה16:25

א-ה17:30בהתאם לזמני כניסת השבתשישי16:40

א-ה18:30א-ה17:40

א-ה19:10מעין קיניאא-ה18:00

א-ה20:00א-ה19:00

א-ה21:30א-ה20:00

א-ה21:30

מג'דל שמס בוקעתא  

דרך מסעדה )קו 68(

בוקעתא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 68(

שעהשעה

07:1506:30

09:0008:00

11:0010:00

13:0012:00

15:0014:00

16:0015:45

17:0016:00

19:3020:00

21:00

א-הא-ה

א-הא-ה

א-ה

א-וא-ו

שישי )בהתאם לזמני כניסת השבת(שישי )בהתאם לזמני כניסת השבת(

א-וא-ו

ימיםימים

א-וא-ו

א-וא-ו

א-וא-ו

מג'דל שמס עין קנייא

דרך מסעדה )קו 69(

עין קנייא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 69(

מסלולימיםשעהמסלולימיםשעה

א-ו06:00א-ו06:00

א-ו07:00א-ו07:00

א-ו07:40א-ו08:00

א-ו08:00א-ו08:30

עד עין קיניאא-ה09:00א-ו09:00

שישי09:20א-ו10:00

א-ו10:20א-ו10:40

א-ו11:20א-ו11:50

א-ו12:20א-ו12:40

עד עין קיניאא-ה12:50א-ו13:40

שישי13:30מעין קיניאא-ה14:00

א-ו14:50שישי14:40

א-ה15:50א-ה15:30

א-ה16:50א-ה16:25

א-ה17:30א-ה17:40

א-ה18:30מעין קיניאא-ה18:00

א-ה19:10א-ה19:00

א-ה20:00א-ה20:00

א-ה21:30א-ה21:30

מג'דל שמס בוקעתא  

דרך מסעדה )קו 68(

בוקעתא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 68(

שעהשעה

07:1506:30

09:0008:00

11:0010:00

13:0012:00

15:0014:00

17:0016:00

19:3020:00

21:00

א-הא-ה

א-הא-ה

א-ה

א-ו

א-וא-ו

א-וא-ו

מג'דל שמס עין קנייא

דרך מסעדה )קו 69(

עין קנייא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 69(
ימיםימים

א-וא-ו

א-וא-ו

א-ו





 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול   *
 

 זמני יציאת האוטובוסים בימי שישי ושבת משתנים בהתאם  
 יש להתעדכן במוקדי המידע, לשעות כניסת ויציאת השבת

 l מ.קלור - מרכז קלור l מ"ג - מרום גולן l מקרא קיצורים: א.איתן - אבני איתן

ע"ז - עין זיוון l  צ- צומת l  ק"ש - קרית שמונה l  ק.אלון - קלע אלון l  ק.צבי - 

קדמת צבי l ת.מ - תחנה מרכזית

 ח.ל.ט

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 


