
וא - הדרךיעדמוצאקו

8:35, 8:55,11:50,13:30,15:55,18:30,20:0011:50גדותחצור44

8:50, 9:10,12:05,13:45,16:10,18:45,20:1512:05חצורגדות44

ראש פינה, אליפלט, כורזים, אמנון, אלמגורחצור41
7:40, 10:00, 12:15, 7:4014:30, 10:00, 12:20, 14:40 , 16:20, 19:35כרכום ,אלמגור

כרכום, אמנון, כורזים, אליפלט,חצוראלמגור41
מחנה פילון, ראש פינה

)5:15 ימי א בלבד(, 6:10, 6:50, 8:45, 11:00, 13:20, 
20:25 ,17:20 ,15:3013:20 ,11:00 ,8:45 ,6:50

04-373-2099

תחבורה ציבורית גולן 
המשך לוח הזמנים

מוצ״שוא - הדרךיעדמוצאקו

7:40(רמות חדנס, בית המכסקצריןצומת כורסי12 (, 10:00,14:30,16:50,18:30 7:40,9:45,11:45,14:15

13:15 ,10:15 ,20:107:50 ,17:30 ,15:55 ,)13:15 (,11:00 ,9:00 ,6:50בית המכס, חדנס רמותצומת כורסיקצרין12

6:00,8:00,13:15 6:40,8:00,13:15,15:25,19:00 ,)✽4:50 ימי א בלבד(כנף, מעלה גמלאצומת כורסיקצרין )נופ"ג(16

7:40(,מעלה גמלא, כנףקצרין )נופ"ג(צומת כורסי16 ( 11:15,12:50,16:50,17:50,20:00,7:40,10:45,11:45,13:00

7:55צומת נשוטקצרין )נופ"ג(חד-נס81
81

קצרין )נופ"ג(
)13:15 - בימים א, ג, ה (,  )15:25 - בימים א-ה(בית המכסחד-נס

16:40 - בימים ב, דחד-נסרמות81

7:50כנףקצרין )נופ"ג(מעלה גמלא82

16:40 - ימים ב, דאניעם, כנףמעלה גמלאקצרין )נופ"ג(82

7:40אניעםקצרין )נופ"ג(רמות83

)13:15 - בימים א, ג, ה( )15:25 - בימים א-ה(אניעםרמותקצרין )נופ"ג(83

קווי הזנה

20:00 רמותחד-נסצומת כורסי23

קווי רמת כורזים וגליל עליון כורזים, אמנון, כרכום, אלמגור, גדות

קווי כפרים דרוזים

קווי מעלות הגולן חד–נס, כנף, מעלה גמלא, רמות

דבלבבתקופת לימודיםבפגרת לימודיםקווים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל

מוצ״שוא - הדרךיעדמוצאקו

6:40, 7:30, 8:20, 9:20, 10:30, 11:20, 12:20, 13:30, מסעדה, עין קניהמג׳דל שמסבוקעתה68
19:30 ,18:50 ,17:50 ,16:40 ,15:50 ,14:50

 ,9:30 ,8:20 ,7:30 ,6:30
 ,12:00 ,11:00 ,10:30

16:40 ,15:40 ,14:40 ,13:30

6:00, 7:00, 7:50, 9:00, 9:40, 10:30, 11:50, 12:40, עין קניה, מסעדהבוקעתהמג׳דל שמס68
19:00 ,17:40 ,16:40 ,15:30 ,14:40 ,13:30

 ,9:00 ,8:00 ,7:00 ,6:00
 ,12:20 ,10:50 ,10:00

16:40 ,15:40 ,14:30 ,13:20

5:30, 6:30, ✽8:00, ✽9:45, 11:30, ✽13:30, 15:00, קרית שמונהע׳ג׳ר37
19:00 ,17:15 ,16:00

 ,9:00 ,7:30 ,6:30 ,5:30
14:30 ,12:30 ,10:3020:45

7:00, 9:00, 10:55, ✽12:10, ✽14:05, 15:30, 16:35, ע׳ג׳רקרית שמונה37
21:15 ,19:45 ,18:00✽

 ,11:20 ,9:45 ,8:15 ,7:00
16:30 ,15:30 ,13:3021:00

✽ קו -37 דרך מכללת תל חי



מוצ״שוא - הדרךיעדמוצאקו

7:50(, 11:15, 14:40, 17:45שעל, צומת נשוטקצריןקלע אלון13 )7:50 עד נופי גולן(, 11:15   )5:30 ימי ה' בלבד(, )

10:30,) ✽13:00 ימי א( ,)✽13:15 ימים ב,ד( ,צומת נשוט, שעלקלע אלוןקצרין13
15:25, )✽16:40 ימים א, ג, ה(, ✽19:30

10:30, )✽13:15 מנופ״ג(, 
 15:00✽

5:20, 12:15 5:20, 12:15 מרום גולן, עין זיון, אורטל, צומת נשוטקצריןאלרום14

11:30, )13:15 מנופ״ג(, 15:05 11:30, 19:45צומת נשוט, אורטל עין זיון, מרום גולןאלרוםקצרין14

✽7:05, )12:20 ימי ג בלבד(, ✽13:10, 14:15ק.צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון,מ.קלורקרית שמונהקצרין )נופ"ג(54

✽13:45, ✽15:45, 18:25מ.קלור, קלע אלון, מרום גולן, עין זיון, אורטל,ק.צביקצריןקרית שמונה54

9:00, )✽7:30,  ✽9:30 ימי ה׳ בלבד(, 16:45צומת האמיר, מחנה קלע, מחנה יואבקרית שמונהאודם55
)✽11:30 - בימי א(, 12:00, 17:30צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלעאודםקרית שמונה55

58
אודם

קרית שמונה
8:5017:45✽10:45, ✽14:35אלרום, בוקעתא, מגדל שמס, נווה אטיב, עין קיניה

✽6:50, ✽8:50, 9:45,בוקעתא, מגדל שמס, נווה אטיב, עין קיניהאלרום
16:55 ,15:45  ,12:45✽

11:30 ,7:00

קרית שמונה58
13:4521:30✽10:30, ✽14:10עין קיניה, נווה אטיב, מגדל שמס, בוקעתא, אלרוםאודם

21:40עין קיניה, נווה אטיב, מגדל שמס, בוקעתאאלרום  ,20:40  ,18:10 ✽ ,16:10 ✽ ,12:20✽12:00 ,10:05

מטולהאלרום158
16:55 בוקעתא, מגדל שמס, נווה אטיב, עין קיניה, ק״שמ. קנדה  ,15:45

מטולה158
21:30ק״ש, עין קיניה, נווה אטיב, מגדל שמס, בוקעתא אלרוםמ. קנדה  ,20:30

13:10,קידמת צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, קלע אלון קרית שמונהקצרין59  ,12:20✽,11:00  ,9:40  ,7:05
18:45יציאה מאוהלו( ( ,17:00  ,15:257:15,9:40,11:00,12:30 ,17:45

20:45

קלע אלון, מ"ג, עין זיון, אורטל, ק.צביקצריןקרית שמונה59
 15:45  ,13:45  ,12:30 ,11:00 ,9:30 ,6:45

,18:25 17:40ימי א בלבד(,  ( ,17:15
21:30  ,20:30

 ,14:00 ,12:30 ,11:00 ,9:30
15:30

22:30
19:15

קצרין159
נופי גולן

מטולה
15:25 כניסה מ.קלור(,   ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, קלע אלון, ק״שמ. קנדה (

16:40 לא נכנס למ.קלור( (

מטולה159
ק״ש, מ. קלור, קלע אלון, מ"ג,קצריןמ. קנדה

עין זיון, אורטל, ק.צבי
20:20 מבצע פיזור בקצרין( (

21:20 לא נכנס מ.קלור( (

קצריןקלע אלון86
7:50שעל, צ.נשוטנופי גולן

קצרין86
13:10 - ימים א, ג, ה.  15:20 -  ימים א-השעל, אודםקלע אלוןנופי גולן

16:40 - ימים ב,ד

קצריןע׳גר87
מ. אוהלו

עין קיניה, מגדל שמס, בוקעתא, אלרום, מ"ג, ע"ז, 
6:45 עד נופ״ג6:45, 8:35 אורטל,

קצרין87
ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום, בוקעתא, מגדל שמס,ע׳גרמ. אוהלו

 16:10, 18:05עין קיניה, ד.נופג , מבצע פיזור בקצרין

16:00, 14:10קלע אלון, מ״ג,  ע"ז, אורטל, קידמת צביקצריןהר וגיא92
7:30מרום גולןהר וגיא אלרום94
14:10, 16:00אלרוםמרום גולןהר וגיא94

7:15עין זיוון , מרום גולן, קלע אלוןהר וגיאקדמת צבי95
 קווי הזנה

7:30, 7:3010:10, 10:10, 12:50, 14:50קלעקלע אלוןשעל34

11:50, 14:40, 16:30,קלע שעלקלע אלון34
19:00, 21:05 עד אלרום( (14:40 ,13:10 ,11:50

16:40 ,13:15 - בפגרות לימודים פעילים כל השבוע, )בתקופת לימודים יציאה מנופ״ג(
15:00 ,13:15 -  יום שישי,  19:30ימים א׳-ה׳ דרך קידמת צבי ללא נשוט

13:00 - עד מחנה נפח

✽קו 55 - ממחנה קלע ועד מחנה קלע✽קו 13 - 
✽קו 58 - מגיע ויוצא ממכללת תל חי

✽קו 54 - 13:10 לא נכנס מ.קלור
✽קו 54 - 7:05, 13:45, 15:45 כניסה עינות ירדן

✽קו 54 - 18:25 מבצע פיזור בקצרין
✽קו 59 - 12:20 בתקופת לימודים

לא פעיל ימי ג

תחבורה ציבורית גולן 

לוח זמנים

דבלבבתקופת לימודיםבפגרת לימודיםקווים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל

04-373-2099

04-373-2099

קווי צפון הגולן      אודם, אורטל, אלרום, בוקעתא, מגדל שמס, מסעדה, מרום גולן, נוה אטי"ב, עין זיוון, עין קיניה, קלע אלון, קדמת צבי, שעל

לוח זמנים
החל מ–1 לספטמבר 2017



✽ קו 11 - 7:40, 14:15 בפגרות לימודים דרך א.ת. בני יהודה✽ קו 18 - שעה 13:35 כניסה בית ספר דמוקרטי
✽ קו 11 - 7:10, 14:00 בתקופת לימודים כניסה אליעד ✽ קו 21 - 6:20, 16:30 דרך א.ת. בני יהודה

✽ קו 51 - 21:35 בימי חמישי יוצא בשעה 21:45

קווי דרום הגולן אבני אית"ן, אליעד, אניעם, אפיק, בני יהודה, גבעת יואב, גשור, חספין, יונתן, כפר חרוב, מבוא חמה, מיצר, נטור, נאות גולן, נוב, רמג”ש

04-373-2099

מוצ"שוא - הדרךיעדמוצאקו
16:05כפר חרוב, אפיק, א.ת.בני יהודה, חיספיןקצריןמבוא חמה10

5:55חיספין, א.ת בני יהודה, אפיק, כפר חרובמבוא חמהקצרין10

7:40(, 8:45, 12:00, ✽14:00, חיספין, נטור, יונתן, אניעםקצריןבני יהודה11 ( ,5:55
20:15 ,19:15 ,17:45 ,15:30

 ,8:45 ,7:40 ,5:55
14:30 ,10:30

✽7:10, 9:35, 11:05, ✽14:15, 15:50, אניעם, יונתן, נטור, חיספין בני יהודהקצרין11
20:15 ,18:1013:20 ,11:05 ,9:35 ,7:10

13:5013:50צמח טבריהחמת גדר24

9:159:15צמח חמת גדרטבריה ת.מ.24

51
5:40,) 6:35(, 11:30, 13:45, 14:20, 15:50, רמג"ש חיספין בני יהודהטבריהנטור

6:35()15:51 ימי ה בלבד(, 17:35 ( ,5:4020:45

8:20, 9:40, 10:55, 8:20, 10:25, 12:30חיספין בני יהודהטבריהרמג"ש
13:30 ,12:00

טבריה51
10:30, ) 11:30 - ימי א(, 12:00, 15:40,    בני יהודה חיספין רמג"שנטור

17:00 ,)17:45 (15:45 ,14:3023:00

)7:05 - עד חיספין( 9:00, 13:45, 14:45בני יהודה חיספיןרמג"ש 
 21:35✽,19:15

,11:00 ,10:00 ,9:00
 13:30 ,12:15

6:35 כניסה חספין, 6:35רמת מגשימים נוב, בני יהודהטבריה אולפניתנטור60
אבני איתן

טבריה60
12:15 כניסה חספין, 15:10נוב, רמג"שנטורישיבה תיכונית

אבני איתן

טבריה חיספין63
6:45אבני איתן אולפנית בנותישיבה תיכונית

טבריה 63
15:10אבני איתןחיספיןישיבה תיכונית

טבריה 64
צומת בני יהודה, א.איתן, נוב, חיספין,אניעםישיבה תיכונית

17:25רמג"ש, נטור, יונתן, כנ. ת. מ. טבריה

6:50חיספין, אפיק, חניון ביס מצפה גולן, גשור, צ.כורסיבית ירחנטור71

13:50צומת כורסי, חניון מצפה גולן, גשור, אפיקנטורבית ירח71

7:10כפר חרוב, מיצר, צ.כורסיבית ירחמבוא חמה72

13:50מבוא חמה, כפר חרובמיצרבית ירח72

15:45מבוא חמה, כפר חרוב, מיצר, אפיק, גשורנטורבית ירח73

6:10, )10:00 - ימי א(קשת, יונתן, רמת מגשימיםחיספין ישיבהאלוני הבשן74

16:05 רמת מגשימים, יונתן, קשת אלוני הבשןחיספין ישיבה74

6:15אניעם חיספין ישיבהקצרין א.בתחנות76

16:05 נטור, אניעםקצריןחיספין ישיבה76

6:15בני יהודה,גשור,  אבני איתן, נובחיספין ישיבהכפר חרוב77

16:05נוב, אבני איתן,גשורבני יהודהחיספין ישיבה77

קצריןבני יהודה84
7:40גשור, אליעדנופי גולן

קצרין84
)13:10 - ימים א, ג, ה( )15:20 - ימים אליעד, גשורבני יהודהנופי גולן

א - ה(

קצריןגבעת יואב85
7:40נאות גולן, נטורנופי גולן

קצרין 85
נופי גולן

)13:10 - ימים א, ג, ה(, )15:20 - ימים נטור, נאות גולן, כ.חרובגבעת יואב
א - ה(

)16:40 ימים ב,ד(נטור, אליעד, גשור, בני יהודהנאות גולן85

6:50אבני איתן,  נוב, רמג"ש, נטורקצריןבני יהודה88

נטור, רמג"ש, חספין, נוב, אבני איתן,  אזוה"ת בני בני יהודהקצרין88
14:40, 16:20יהודה

7:15יונתן, אניעםקצריןחספין89

 קווי הזנה

10:50, 14:20, 14:3515:20, 17:50, 20:05, 22:20גשור, אליעד, אבני איתןנובבני יהודה18

8:05, 5:4010:45, 8:05, 11:30, ✽13:35, 15:35 אבני איתן, אליעד, גשורבני יהודהנוב18

11:50, 12:50,13:00, ✽16:30, 17:50, 20:05, 22:20גבעת יואב, נאות גולן, אפיק, מיצר, כפר חרובמבוא חמהבני יהודה21
15:20 ,14:20

5:30, 6:20, 8:00, 5:3010:30, ✽6:20, 8:00, 10:00, 15:35, 17:25כפר חרוב, מיצר, אפיק, נאות גולן, גבעת יואבבני יהודהמבוא חמה21

דבלבבתקופת לימודיםבפגרת לימודיםקווים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל



✽ קו 57 - 11:40 , ( 10:30 ימי שישי) מטבריה לקצרין כנ. מ.כינר
✽ קו 57 - מקצרין לטבריה 6:15 דרך חד נס. 10:30 יום שישי כניסה חד נס ומלון כינר

✽ קו 59 - ראה הערות קווי צפון הגולן
✽ קו 62 - 17:25 כניסה ת.מ טבריה

✽ קו 151 - 15:30 בימי חמישי 15:20

דבלבבתקופת לימודיםבפגרת לימודיםקווים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל

04-373-2099

04-373-2099

04-373-2099

תחבורה ציבורית גולן 
המשך לוח הזמנים

מוצ"שוא - הדרךיעדמוצאקו
8:05, 11:45)7:45 - 142(, )16:10 יציאה מנופ״ג(, 19:45גשר אריקטבריהקצרין52

✽6:15, 9:00, )10:30 - 147(, 11:45, 13:05,צומת כורסי, צמחטבריהקצרין57
)13:50, 15:50, 18:00 כניסה אוהלו( , 17:15

,9:00 ,6:15✽
14:00 ,13:05 ,10:30✽

15:00
21:00

טבריה קצרין142
7:45גשר אריק, ת. מ. טבריהבי״ח פורייה

טבריה קצרין147
10:30ד. חדנס, מ. כינר, צמח, ת.מ. טבריהבי״ח פורייה

גשר אריקקצריןטבריה52
)7:40 כ.אוהלו( ,8:45 ,

)12:05 - ימי א(, )13:00 - 142(,
21:30 ,)17:35 (

14:15 ,12:00 ,8:4522:40

)7:25 כ. אוהלו(, 10:00,✽11:40, 13:30,  14:30,צמח, צומת כורסיקצריןטבריה57
20:00 ,19:00 ,18:15 ,)147 - 16:00(

,10:30✽ ,7:25
16:30 ,15:00 ,13:00

טבריה 142
12:35ת.מ. טבריה, גשר אריקקצריןבי״ח פורייה

טבריה 147
15:35ת.מ. טבריה, צמח, מ. כינרקצריןבי״ח פורייה

6:55, 7:30, 5:00, 8:00, 10:00, )14:25, 15:10 יציאה מנופ״ג(חצורקצרין43  ,6:10
15:30

20:15
21:35

10:50, 12:15, 13:20, 17:00,קצריןחצורקצרין חוצות53
 20:00 , 19:00 ,17:55

 ,13:00 ,11:00 ,9:15
14:30

6:556:55ביה״ס אורט חצורחצורקצרין103

6:508:35, 8:35, )15:55 כניסה אוהלו(חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבי״ח זיו )חצור(קצרין143

)7:05 סיום בנופ״ג( )7:50 דרך מקבץ, כניסה אוהלו(קצריןחצור43
6:30

7:05, 8:35,  9:30, 10:30, 12:15, 14:10, 15:00, קצריןקצרין חוצותחצור53
21:30 ,20:30 ,19:45 ,18:15 ,16:30 ,15:40

 ,9:45 ,8:30 ,7:05
 ,14:00 ,12:30  ,11:30

16:30 ,15:30

  20:55
22:30

15:3012:10חצורקצריןחצור בי״ס אורט103
13:1513:00, 17:00מחנה פילון, ראש פינה, חצורקצריןבי״ח זיו 143

13:10,קידמת צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, קלע אלון קרית שמונהקצרין59  ,12:20✽,11:00  ,9:40  ,7:05
18:45יציאה מאוהלו( ( ,17:00  ,15:257:15,9:40,11:00,12:30 ,17:45

20:45

קלע אלון, מ"ג, עין זיון, אורטל, ק.צביקצריןקרית שמונה59
 15:45  ,13:45  ,12:30 ,11:00 ,9:30 ,6:45

,18:25 17:40ימי א בלבד(,  ( ,17:15
21:30  ,20:30

 ,12:30 ,11:00 ,9:30
15:30 ,14:00

22:30
19:15

קצרין159
נופי גולן

מטולה
15:25 כניסה מ.קלור(,   ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, קלע אלון, ק״שמ. קנדה (

16:40 לא נכנס למ.קלור( (

מטולה159
ק״ש, מ. קלור, קלע אלון, מ"ג,קצריןמ. קנדה

עין זיון, אורטל, ק.צבי
20:20 מבצע פיזור בקצרין( (

21:20 לא נכנס מ.קלור( (

טבריה ישיבה אלוני הבשן61
6:306:30קשת, אניעם, יונתןתיכונית

טבריה ישיבה 61
15:1012:15אניעם, יונתן, קשתאלוני הבשןתיכונית

טבריה ישיבה קצרין62
6:406:40חד-נס )מזכירות(, אולפנית בנותתיכונית

טבריה ישיבה 62
15:1012:15, ✽17:25חד-נס )עולה להרחבה לפי צורך(קצריןתיכונית

6:45, 9:45, 11:30, 13:10,✽) 14:40, 16:20(, 20:00, קשתאלוני הבשןקצרין15
22:15

 ,15:05 ,13:10 ,10:00
16:10

6:30, 7:40, 10:30, 5:40, 7:30, 10:15, 12:40, 13:35, 16:10, 17:30קשתקצריןאלוני הבשן15
13:45

5:007:30, 8:35, 12:30, 17:15חספין, ת.רכבת בית שאןת.מ עפולהקצרין151

8:3011:10, 11:30, ✽ 15:30 , 20:30ת. רכבת בית שאן, חספיןקצריןעפולה151

קווי מרכז הגולן אלוני הבשן, אניעם, יונתן, קצרין, קשת


