
 תחבורה ציבורית גולן
 לוח זמנים  

01/07/2020-31/08/2020 

 04-3732099*    3254קווים ולוחות זמנים   , מוקדי מידע

 https://www.golan.org.il/bus/         https://bus.gov.il 

 !נוסע יקר 
  ,שנה כמידי ,רבים ומבקרים מטיילים לאזורינו מזמינה עכשיו המתחילה הקיץ חופשת

 .המטוילים באזורים הנסיעות את ומתגברים מוסיפים אנו ,תושבנו ולרווחת לרווחתם
  ,חמישי בימי גולן ציבורית תחבורה תפעיל  ,זו בשנה גם ,קצרין מקומית מועצה ביוזמת

 .וחזרה פינה לראש מקצרין לילה קווי ,אוגוסט-יולי בחודשים
 

  המסומנת מהתחנה היציאה שעת את מציינות נסיעה כל עבור המופיעות היציאה שעות
  שעה הינה היציאה שעת ,המוצא תחנת זו אין בהם במקרים ,(הנסיעה במסלול) באדום

 .ההערות בעמודת תופיע המוצא מתחנת היציאה שעת ,*( תופיע לצידה) משוערת
   :לכתובת הארות לקבל נשמח ,זו מחוברת המרב את תפיקו כי תקווה אנו

il.org.pnthz@megolan 
  או ,האפליקציות ,המידע אתרי באמצעות להתעדכן מומלץ ,הזמנים בלוח שינויים ייתכנו

 .המוקד
 

 ,בריא  ונסיעה בטוחה, בברכת קיץ  נעים
 צ גולן"צוות תח
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 טבריה (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 
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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

קצרין, גשר אריק, טבריה052א-ה06:45

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

קצרין, ת.מ. טבריה, בי"ח פוריה142א-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

קצרין, חד-נס מזכירות, צ. כורסי, צ. צמח, ת.מ.טבריה, בי"ח פוריה147א-ה10:15

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

תגבור חופשת קיץקצרין, קצבייה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה12:30

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

קצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057שישי13:30

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

תגבור חופשת קיץקצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה14:20

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

קצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057שישי15:00

תגבור חופשת קיץקצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה15:15

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

תגבור חופשת קיץקצרין, קצביה, צ.כורסי,  צמח, טבריה057א-ה20:30

קצרין, גשר אריק, טבריה052שבת20:50

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



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  צמח /טבריה
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 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

תגבור חופשת קיץטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה09:30

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

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

תגבור חופשת קיץטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה11:00

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

טבריה, גשר אריק, קצרין052שישי12:00

טבריה, גשר אריק, קצרין052א 12:05

תגבור חופשת קיץטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה12:10

ת.מרכזית טבריה - 13:00 משוערבי"ח פוריה, ת.מ.טבריה, קצרין142א-ה12:30

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

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

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

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

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

ת.מרכזית טבריה - 16:00 משוערבי"ח פוריה, טבריה, צמח, קצרין147א-ה15:30

יציאה מת"א: 12:15/12:10ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין )הקו הראשון עד יהודיה(843שישי15:45*

טבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057שישי16:30

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

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה17:15

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

תגבור חופשת קיץטבריה, צמח ,צ.כורסי, קצביה, קצרין057א-ה22:15

טבריה, גשר אריק, קצרין052שבת22:45

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



 חצור (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 
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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

קצרין, אורט חצור, מסוף חצור043א-ו06:50

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

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

קצרין, חצור043שישי07:30

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, חצור043א-ה13:10

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה13:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ו14:25

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה15:10

קצרין- נופ"ג, 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

קו לילה קצרין, חצור.  )בימי חמישי עד ראש פינה(053א-ה20:00

קצרין, חצור043שבת20:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה21:30

קו לילה  פעיל ביולי אוגוסט בלבדקצרין, חצור, ראש פינה053ה22:00

קצרין, חצור043שבת22:15



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  חצור 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 
5 
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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-ה10:50*

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

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי11:30

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה12:15

חצור, 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

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה15:40

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה16:10

חצור, 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: 17:00חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה18:50*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה19:45

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה20:30

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה21:40

חצור, קצרין- חוצות הגולן043שבת21:35

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שבת22:55

קו לילה  פעיל ביולי אוגוסט בלבדראש פינה, חצור, קצרין053ה23:45

קו לילה  פעיל ביולי אוגוסט בלבדראש פינה, חצור, קצרין       )ליל חמישי(053שישי01:00



 דרום הגולן קצרין
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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

קצרין, 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

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

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

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

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה15:50

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

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

קצרין, 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, ירושלים966שבת20:45

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת21:15
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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

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011א-ו07:40

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 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*

שעת יציאה מעפולה: 11:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה12:25*

בני 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, קצרין966שישי15:00*

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, 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-ה17:25*

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

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

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 מעפולה: 19:55עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה21:05*

שעת יציאה מירושלים: 21:05ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת24:00*

שעת יציאה מירושלים: 21:20ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת24:15*



 עפולה/ירושלים/טבריה דרום הגולן

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

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-ו07:05*
שעת יציאה מנטור: 06:35

קו מזין 021 בשעה 06:25

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

שעת יציאה מקצרין 17:45קצרין, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, עפולה151א-ה18:15*

שעת יציאה מנטור 19:15נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה19:45*

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

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

שעת יציאה מקצרין 21:15קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת21:55*

שעת יציאה מנטור 21:30נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת22:00*
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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

שעת 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

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

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

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

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

קו מפזר בימי שישי: 021 שעה 14:35

קווי פיזור: 018,021 שעה 15:20טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שישי14:30

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

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

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ו15:45
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-ה16:55*

קווי פיזור 018 ו 021 שעה 17:50טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה17:00

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

קווי פיזור 018, 021 בשעה 20:10טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש051א-ה19:20

שעת יציאה מת.מ ירושלים 17:40ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966א-ה20:10*

שעת יציאה מת.מ עפולה 19:55עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה20:45*

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, נטור051שבת22:30

תגבור חופשת קיץטבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה22:45

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

שעת יציאה מירושלים: 21:05ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת23:35*

שעת יציאה מירושלים: 21:20ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת23:50*
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הערותמסלולקוימיםשעה

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

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון , ק"ש059א-ה07:00

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35קניון לב קצרין,ק.צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,ק.אלון, ק"ש, תל חי מערב159שישי07:15

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

קו מזין 34 משעל בשעה 10:15קניון 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, קדמת צבי, שעל, קלע אלון013א-ו10:30

קניון לב קצרין,ק.צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,ק.אלון, ק"ש, תל חי מערב159שישי10:30

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

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

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

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

קו מזין 34 משעל בשעה 12:50קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ו12:20

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

קצרין- נופ"ג, ק.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- מכללת אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל שמס, עין קיניא097א-ה14:05

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה14:30

קניון לב קצרין, ק. צבי, שעל, ק.אלון013שישי15:00

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

קניון לב קצרין, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה15:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ה15:25

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

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

קצרין- מכללת אוהלו, קניון, ק.צבי, אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום, בוקעתא, מג'דל, עין קיניא, עג'ר087א-ה18:10

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- מכללת אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל שמס, 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- מכללת אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל שמס, עין קיניא097א-ה21:05
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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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת אוהלו097א-ה05:45

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-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,נופ"ג, קצרין אוהלו014א-ה07:10

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ו08:00

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

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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת 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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת אוהלו097א-ה11:50

בימי שישי קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 13:10ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו12:25

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

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה13:45

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה14:40

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

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

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה15:45

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה16:40

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה20:30

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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת אוהלו097א-ה05:45

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-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,נופ"ג, קצרין אוהלו014א-ה07:10

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

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ו08:00

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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת 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, מג'דל שמס, בוקעתא, צ. בראון, צ. וואסט, צ. נשוט, קצרין, מכללת אוהלו097א-ה11:50

בימי שישי קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 13:10ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ו12:25

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

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה13:45

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה14:40

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

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

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה15:45

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה16:40

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה20:30

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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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 

13 

הערותמסלולקוימיםשעה

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-ה06:45

שישי07:50

א-ה09:00

שישי10:15

א-ה11:00

כולל רמות הרחבה.א-ו13:15

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-ה07:20

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

כולל רמות הרחבהא-ו07:40

כולל רמות הרחבהשישי09:45

כולל רמות הרחבהא-ה10:00

שישי11:45

שישי14:15

כולל רמות הרחבהא-ה14:30

א-ה16:50

א-ה18:35

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



 אלוני הבשןקצרין 
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הערותימיםשעה

כולל איסוף בקצריןא-ו06:50

א-ה09:45

שישי11:45

א-ו13:10

א-ה14:05

שישי14:30

א-ה14:55

שישי16:00

א-ה16:35

א-ה18:45

א-ה20:55

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

שבת23:35

קצרין- אלוני הבשן 015
)דרך קשת(

הערותימיםשעה

א-ה05:40

שישי06:25

א-ו07:30

א-ה10:15

בתקופת לימודים - כולל פיזור בקצריןשישי12:35

בתקופת לימודים - כולל פיזור בקצריןא-ה13:35

שישי13:45

בתקופת לימודים - כולל פיזור בקצריןא-ה14:35

א-ה16:10

א-ה17:30

מתעדכן בהתאם לזמני השבתשבת20:50

אלוני הבשן-קצרין 015
)דרך קשת(



 קווי הזנה
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הערהימיםשעההערהימיםשעה

שישי10:50א-ה05:35

א-ו14:35שישי07:50

שישי15:20א-ה08:05

א-ה17:50א-ו11:30

א-ה20:10א-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

הערהימיםשעההערהימיםשעה

שישי11:50א-ו05:25

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

א-ה13:20שישי07:55

שישי14:35א-ה08:40

שישי15:20א-ו11:20

כניסה א"ת בני יהודהא-ה16:30א-ה15:30

א-ה17:50א-ה17:20

א-ה20:10

חמישי 22:30א-ה22:20

בני יהודה- מבוא חמה 021מבוא חמה - בני יהודה 021

ימיםשעהימיםשעה

א-ו11:30א-ו07:35

שישי13:10א-ה08:40

שישי14:40שישי10:00

א-ה16:35א-ה10:15

א-ה18:00א-ה12:50

א-ה 19:10א-ה14:50

קלע אלון- שעל 034
דרך קלע

שעל- קלע אלון 034
דרך קלע



 גדותאלמגור     חצור חצור 
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הערהימיםשעההערהימיםשעה

א05:15שישי07:40

א-ה06:10דרך 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
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 עין קנייא/ בוקעתא  דל שמס 'מג

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

מג'דל שמס עין קנייא

דרך מסעדה )קו 69(

עין קנייא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 69(

א-וא-ו

ימיםימים

א-וא-ו

א-וא-ו

א-וא-ו

א-וא-ו

שישישישי

א-הא-ה

א-הא-ה

א-ה

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-ו15:50א-ו15:30

א-ו16:50א-ה16:25

א-ה17:30שישי16:40

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(



742 

743 

747 

746 

500 

562 

563 

564 

565 

מכיל חוזיםחוזה

740742, 743

745747, 746

365747, 746, 743

368562, 563, 564, 742, 743

אזור חיפה + 368 741

 מפות אזורים
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 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
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