
מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

כפר חרוב, אפיק, ת בני יהודה.א, חספיןמבוא חמהבתחנות.קצרין א5:55

חספין, בני יהדה.ת.א, אפיק, כפר חרובבתחנות.קצרין פמבוא חמה16:05

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין7:10

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין9:30

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין11:05

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין14:15

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין15:50

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין18:10

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה5:55

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה7:40

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה8:45

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה12:00

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה14:00

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה15:30

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה17:45

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה19:15

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה20:00

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין6:45

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין9:00

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין11:00

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין13:15

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכס, קניון קצרין, ג"נופצומת כורסיקצרין חוצות גולן16:20

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין17:30

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין20:00

קניון קצרין,בית המכס, חדנס, רמותקצרין חוצות גולןצומת כורסי7:00

בית המכס, חדנס, רמות כולל הרחבהקניון לב קצריןצומת כורסי10:00

בית המכס, חדנס, רמות כולל הרחבהקניון לב קצריןצומת כורסי14:30

בית המכס, חדנס, רמותקניון לב קצריןצומת כורסי16:50

בית המכס, חדנס, רמותקניון לב קצריןצומת כורסי18:35

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין10:30

שעל,צבי. קקלע אלוןקצרין נופי גולן13:05

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין15:20

שעל,נשוט. צקלע אלוןקצרין חוצות גולן16:30

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין19:30

נשוט. צ,שעלקניון לב קצריןקלע אלון7:50

'עד ה' ימי א-  לאור מגפת הקורונה - בהתאם להנחיות - לוח זמני נסיעות 

בימי שישי ושבת לא תופעל תחבורה ציבורית 
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נשוט. צ,שעלקניון לב קצריןקלע אלון11:15

נשוט. צ,שעלקניון לב קצריןקלע אלון14:40

נשוט. צ,שעלקניון לב קצריןקלע אלון17:30

ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםקניון לב קצרין11:40

ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםקניון לב קצרין13:10

ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםקניון לב קצרין20:00

בלבד' ימי א*   נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום04:45*

נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום5:00

נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום7:30

נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום12:30

קשתאלוני הבשןבתחנות.קצרין א6:50

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין9:45

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין13:10

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין14:05

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין14:55

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין16:35

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין18:45

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן5:40

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן7:30

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן10:15

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן13:35

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן14:35

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן16:10

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן17:30

גמלא,כנף ,מחנה רומח,אניעםצומת כורסיקצרין נופי גולן6:30

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן8:00

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן13:10

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן15:25

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן19:10

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי7:20

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי11:15

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי12:20

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי16:30

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי18:20

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי20:00

גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב5:35

גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב8:05

גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב11:30

ביס דמוקרטי. גשור כ,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב13:35

גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב15:40

אבני איתן,אליעד,גשורנובבני יהודה14:35

אבני איתן,אליעד,גשורנובבני יהודה17:50
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כפר חרוב,מיצר,אפיק,נאות גולן,גבעת יואבמבוא חמהבני יהודה13:20

כפר חרוב,מיצר,אפיק,נאות גולן,גבעת יואב,בני יהודהמבוא חמהבני יהודה. ת.א16:30

כפר חרוב,מיצר,אפיק,נאות גולן,גבעת יואבמבוא חמהבני יהודה17:50

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה5:25

בני יהודה, גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודה. ת.אמבוא חמה6:25

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה8:40

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה11:20

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה15:30

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה17:20

קלעקלע אלוןשעל7:40

קלעקלע אלוןשעל8:40

קלעקלע אלוןשעל10:15

קלעקלע אלוןשעל12:50

קלעקלע אלוןשעל14:50

קלע שעלקלע אלון11:30

קלע שעלקלע אלון16:35

קלע שעלקלע אלון18:00

קלע שעלקלע אלון19:10

ר'עגקרית שמונה7:00

ר'עגקרית שמונה9:00

ר'עגקרית שמונה10:55

ר'עגקרית שמונה12:10

ר'עגקרית שמונה14:05

ר'עגקרית שמונה15:30

ר'עגקרית שמונה16:35

ר'עגקרית שמונה18:00

ר'עגקרית שמונה19:45

קרית שמונהר'עג5:30

קרית שמונהר'עג6:30

קרית שמונהר'עג8:00

קרית שמונהר'עג9:45

קרית שמונהר'עג11:30

קרית שמונהר'עג13:30

קרית שמונהר'עג15:00

קרית שמונהר'עג16:00

קרית שמונהר'עג17:15

קרית שמונהר'עג19:00

ראש פינה,מחלף אליפלט,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור6:00

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור6:50

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור8:55

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור10:50

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור12:55

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור15:15

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור17:20

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור8:00
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כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור10:00

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור12:00

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור14:20

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור16:15

כרכום,אמנון, כורזים,מחלף אליפלט,ראש פינהאלמגורחצור19:35

חצורבתחנות.קצרין א6:10

חצורבתחנות.קצרין א6:50

חצורבתחנות.קצרין א8:00

חצורבתחנות.קצרין א9:30

יציאה נופי גולןחצורקצרין נופי גולן 14:25

יציאה נופי גולןחצורקצרין נופי גולן 15:10

סיום נופי גולן ביהס גמלאפ בתחנות \קצרין  אחצור6:30

סיום נופי גולן ביהס גמלאפ בתחנות \קצרין  אחצור7:05

דרך מקבץ דיור סיום באוהלופ בתחנות \קצרין  אחצור7:50

משמר הירדןחצורגדות9:20

משמר הירדןחצורגדות11:00

משמר הירדןחצורגדות12:30

משמר הירדןחצורגדות13:40

משמר הירדןחצורגדות19:00

משמר הירדןגדותחצור8:50

משמר הירדןגדותחצור10:30

משמר הירדןגדותחצור12:05

משמר הירדןגדותחצור13:10

משמר הירדןגדותחצור18:30

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור5:35

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור6:35

חספין בני יהודהטבריהש"רמג8:20

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור9:20

חספין בני יהודהטבריהש"רמג10:25

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור11:30

חספין בני יהודהטבריהש"רמג12:30

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור13:40

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור14:20

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור15:40

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור17:35

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה7:05

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה9:00

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה10:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה11:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה12:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה13:45

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה14:45

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה15:45

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה17:00

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה17:45

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה19:20
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גשר אריקטבריהבתחנות.קצרין א6:45

גשר אריקטבריהבתחנות.קצרין א16:50

גשר אריקטבריהבתחנות.קצרין א19:50

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה7:40

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה8:45

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה17:35

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן10:15

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן12:15

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן13:20

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן17:00

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן17:55

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן19:00

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן20:00

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור8:35

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור9:50

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור12:15

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור14:10

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור15:05

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור15:40

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור16:10

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור18:15

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור19:45

עד חוצות הגולןבתחנות.קצרין פחצור20:00

צומת האמיר, יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום8:50

צומת האמיר, יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום16:35

קלע. מ, יואב. מ, צומת האמיראודםקרית שמונה11:50

אודם,קלע. מ, יואב. מ, צומת האמיראלרוםקרית שמונה17:30

צמח. צ,כורסי. צ,חדנס מזכירותטבריהבתחנות.קצרין א6:15

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א9:00

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א11:45

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א13:05

סמינר אוהלו קצביה צמח.כטבריהבתחנות.קצרין א13:50

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א14:45

סמינר אוהלו קצביה צמח.כטבריהבתחנות.קצרין א15:50

סמינר אוהלו קצביה צמח.כטבריהבתחנות.קצרין א18:00

צומת כורסי קצביה סמינר אוהלו,צמח בתחנות.קצרין פטבריה7:25

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה10:00

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה11:40

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה13:30

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה14:30

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה18:15

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה19:00

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה20:00

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםקרית שמונהאודם5:25
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ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאמכללת תל חיאלרום6:50

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום7:50

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאמכללת תל חיאלרום8:50

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום9:45

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםמכללת תל חיאודם10:45

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםמכללת תל חיאודם12:40

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםמכללת תל חיאודם14:25

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםקרית שמונהאודם15:40

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום16:55

אלרום,בוקעתא,דל'מג,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאודםמכללת תל חי10:30

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםמכללת תל חי12:20

אלרום,בוקעתא,דל'מג,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאודםמכללת תל חי14:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה15:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםמכללת תל חי16:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה17:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםמכללת תל חי18:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה19:35

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין7:05

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין9:45

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין11:00

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין12:20

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין13:30

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין14:30

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין15:25

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין16:40

(השריון אחרי נפח. שמאלה בצ)קלע אלון ,וואסט. צ,נשוט. צקרית שמונהקצרין אוהלו18:05

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין19:15

קניון קצרין,צבי. ק,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקצרין חוצות גולןקרית שמונה6:40

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה9:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה11:00

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה12:25

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה13:45

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה14:40

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה15:45

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה16:40

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה17:15

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה18:35

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה19:30

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא6:00

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא7:00

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא7:40

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא8:00

דל שמס'מג, מסעדהעין קיניאבוקעתא9:00

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא10:20

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא11:20

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא12:20

דל שמס'מג, מסעדהעין קיניאבוקעתא12:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא14:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא15:50
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מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא16:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא17:30

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא18:30

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא19:10

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא20:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג6:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג7:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג8:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג8:30

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג9:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג10:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג10:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג11:50

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג12:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג13:40

מסעדה, דל שמס'מגבוקעתאעין קיניא14:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג15:30

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג16:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג17:40

מסעדה, דל שמס'מגבוקעתאעין קיניא18:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג19:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג20:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא6:30

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא8:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא10:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא12:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא14:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא16:00

מסעדהדל קניון פריד'מגעין קיניא20:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג7:15

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג9:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג11:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג13:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג15:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג17:00

מסעדהעין קיניאדל קניון פריד'מג19:00

עין קיניא,דל'מג,בוקעתא,אלרום,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביר'עגאוהלו לקניון .מ18:10

קדמת צבי,אורטל,ז"ע,ג"מ,אלרום,בוקעתא,דל'מג,עין קיניאאוהלו, קצרין נופי גולןר'עג8:35

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ6:55

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ11:10

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ14:05

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ16:10

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ20:00

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא5:45

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא7:50

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא9:10
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נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא11:50

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא14:50

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא16:00

ש"ק,מחניים. צ,קניון לב קצריןמכללת תל חיבני יהודה6:45

ש"ק,מחניים. צ,קניון לב קצריןמכללת תל חיבני יהודה10:30

קניון לב קצרין,חצור. מ.ת,ש"קבני יהודהמכללת תל חי12:25

קניון לב קצרין,חצור. מ.ת,ש"קבני יהודהמכללת תל חי18:10

טבריה. מ.תח פוריה פיזור"ביבתחנות.קצרין א7:45

טבריה. מ.ויסות ת 13:00בתחנות.קצרין פח פוריה איסוף"בי12:40

ח זיו"ראש פינה בי,חצורמ צפת.תבתחנות.קצרין א6:30

ראש פינה מחנה פילון,חצורבית חולים זיובתחנות.קצרין א8:35

ראש פינה מחנה פילון,חצור,כניסה אוהלובית חולים זיובתחנות.קצרין א15:55

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו11:00

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו13:15

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו17:15

טבריה. מ.ת,צמח. צ,כורסי. צ,חדנס מזכירותח פוריה פיזור"ביבתחנות.קצרין א10:30

צמח,טבריה. מ.ויסות ת 16:00בתחנות.קצרין פח פוריה איסוף"בי15:40

ימי א בלבד* רכבת בית שאן , חספיןעפולהקצרין04:30*

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין5:00

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין8:40

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין12:40

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין17:45

חספין, רכבת בית שאןקניון לב קצריןעפולה7:55

חספין, רכבת בית שאןקניון לב קצריןעפולה11:05

חספין, רכבת בית שאןקניון לב קצריןעפולה16:05

חספין, רכבת בית שאןקניון לב קצריןעפולה19:55
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