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שעל, קדמת צבי, קלע אלון, עין קיניה, עין זיוון, ב"נוה אטי, מרום גולן, מסעדה, דל שמס'מג, בוקעתא, אלרום, אורטל, אודםקווי צפון הגולן  

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

צומת נשוט,שעלקצרין קניוןקלע אלון13
( h7:50,( ימי ה5:10י

11:15,14:40,17:30

( עד נופי גולן7:50)

11:15

שעל,צומת נשוטקלע אלוןקצרין קניון13
10:30, ( 13:00ימי א  *)  p13:15, 16:40, 

15:25, 19:30*

10:30,15:00*

( ג" מנופ13:15*י )

5:10,12:305:20,12:30,*4:45צומת נשוט,אורטל,ז"ע,ג"מקצרין קניוןאלרום14

11:40,20:20ג"מ,ז"ע,אורטל,צומת נשוטאלרוםקצרין קניון14
11:40,15:05

( ג"מנופי13:15 )

) צומת האמיר,יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום55 ( ימי ה9:30*,7:30*י     8:50,16:35

) ,12:00,17:30אודם,קלע. מ,יואב. מ,צומת האמיראלרוםקרית שמונה55 ( ימי א11:30*,13:10*י

10:45,14:3508:5017:45 ,5:30עין קיניה,נוה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםאודם

עין קיניה,נוה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאאלרום
6:50, 7:50,8:50, 9:45,12:45

15:45,16:55
7:00,11:30

10:40,14:2013:4521:30אלרום,בוקעתא,דל שמס'מג,נוה אטיב,עין קיניהאודם

בוקעתא,דל שמס'מג,נוה אטיב,עין קיניהאלרום
12:30,15:10, 16:20,17:10, 

18:20,19:10, 20:40,21:40
10:05,12:00

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,צבי. קקרית שמונהקצרין קניון59
   7:05,9:40,11:00,12:20

13:10,14:30,15:25,17:00,18:05*,19:15
7:15,9:40, 11:00,12:30

17:45

20:45

צבי. ק,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקצרין קניוןקרית שמונה59

6:45,9:30,11:00,12:25,13:45,14:40

15:45,16:30,17:15,17:40*

    18:25,19:30,20:30,21:30

9:30,11:00,12:30

14:00,15:30

19:15

22:45

אוהלו.קצרין  מר'עג87
,ז"ע,ג"מ,אלרום,בוקעתא,דל שמס'מג,עין קיניא

צבי. ק,אורטל
6:45,8:356:45

87
קצרין

אוהלו.מ
ר'ג'ע

,בוקעתא,אלרום,ג"מ,ז"ע,אורטל,צבי. ק

פיזור בקצרין,ג"נופ.ד,עין קיניא,דל שמס'מג
16:10,18:10

7:30,10:10,12:50,14:507:30,10:10קלעקלע אלוןשעל34

קלע שעלקלע אלון34
11:30,16:30

18:00, 19:00,21:05 
11:30,13:10, 14:40

קלע אלון, שריון. צ, נשוט.  מהיר צ18:05-  59קו  * נשוט.ה דרך קדמת צבי ללא צ- ימים א19:30-  יום שישי ו15:00, 13:15  13קו  * 

 ימי א בלבד17:40             עד מחנה נפח - 13:00             

ממחנה קלע ועד מחנה קלע - 55קו  *  ימי א בלבד4:45 - 14קו  * 

רמות, מעלה גמלא, כנף, נס-חדקווי מעלות הגולן  

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

11:45,14:15 ,10:00,14:30,16:50,18:307:40,9:45,*7:00בית המכס, חדנס, רמותקצרין קניוןצומת כורסי12

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקצרין קניון12
6:50,9:00,11:00

13:15,16:10*,17:30,20:10
7:50,10:15,13:15

13:00 ,11:45 ,19:507:40,10:45 ,7:20,11:15,12:50,16:30,18:20 מחנה רומח,כנף,גמלאקצרין קניוןצומת כורסי16

8:00,13:15,15:25,19:006:00,8:00,13:15,*6:30,*4:50גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיג"קצרין נופ16

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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

19:357:40,10:00,12:15,14:30 ,*10:00,12:00,14:20,16:15,*8:00כרכום,אמנון,כורזים,אליפלט,פילון. מ,ראש פינהאלמגורחצור41

ראש פינה,פילון. מ,אליפלט,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור41
5:15*,6:10,6:50*,8:55*,10:50*,12:55*

15:15*,17:20,20:25
6:50,8:45,11:00,13:20

8:50,12:05,13:10,15:50,18:30,19:458:20,10:15,11:45,13:45משמר הירדן,מחניים.קגדותחצור44

9:20,12:30,13:40,16:15,19:00,20:058:50,10:45,12:15,14:10מחניים.ק,משמר הירדןחצורגדות44

ר'ג'ע, עין קיניה, דל שמס'מג, מסעדה, בוקעתאקווי כפרים דרוזים  

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

קרית שמונהר'ג'ע37
5:30,6:30,8:00*,9:45*,11:30,13:30*

15:00,16:00,17:15,19:00

5:30,6:30,7:30,9:00

10:30,12:30,14:30
20:45

ר'ג'עקרית שמונה37
7:00,9:00,10:55,12:10*,14:05*,15:30

16:35,18:00*,19:45,21:15

7:00,8:15,9:45,11:20

13:30,15:10
 22:00

מסעדהדל שמס'מגבוקעתא68

6:00,6:40,7:40,8:35,8:50*,10:20,11:20

12:20,12:50*,14:50,15:50,16:50,17:30

18:20,19:10,20:00,21:30

6:00,6:40,7:40,8:35

9:20,10:20,11:20,12:20

13:30,14:50,15:50,16:50

מסעדהבוקעתאדל שמס'מג68

6:00,7:00,7:50,8:20,9:00,9:40,10:40

11:50,12:40,13:40,14:00*,15:30,16:40

17:40,18:00*, 20:00,21:30

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

9:40,10:40,11:50,12:40

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

נווה אטיבדל שמס'מגעין קיניה69

6:00,7:00,8:00,9:00,10:15,12:00

13:00,15:00,16:00,17:00

19:30,20:15

6:00,7:00,8:00,9:00

10:00,11:15,12:45

13:45,14:45,15:45

נווה אטיבעין קיניהדל שמס'מג69

6:00,7:00,8:00,10:00,11:15

13:40,14:45,15:40,16:45

17:45,19:00,20:30

6:00,7:00,8:00,9:00

10:15,12:00,13:00

14:00,15:00,16:00

דל ומסיים בעין קיניה'  הקו ממשיך למג12:50  8:50 -  68קו *  מגיע ויוצא מחוצות הגולן16:10 ,7:00 - 12קו *

 הקו יוצא מעין קיניה מסיים בבוקעתא18:00 14:00 -  68קו * פעיל בימי א בלבד.  ממחנה רומח4:50 - 16קו *

בלבד'  ימי א5:15 - 41קו * כניסה אניעם6:30           

 כניסה מחנה יפתח16:15,15:15,12:55,10:50,8:55,8:00,6:50דרך מכללת תל חי - 37קו *

קו הזנהקו רגיל

קרית שמונה

קרית שמונה 58

58
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קשת, קצרין, יונתן, אניעם, אלוני הבשןקווי מרכז הגולן  

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

6:45,16:30,19:30,21:008:05,12:0020:45גשר אריקטבריהקצרין איסוף52

צמח , צומת כורסיטבריהקצרין איסוף57

6:15*,9:00,9:45,11:45,12:30,13:05, 

13:50*,14:50,15:50*

17:15,18:00*

6:15*,9:00,10:30*

13:30,15:00
22:00

קצרין איסוף142
,טבריה

ח פוריה"בי
7:45טבריה. מ.ת, גשר אריק

קצרין איסוף147
,טבריה

ח פוריה"בי
10:30טבריה. מ.ת, צמח, נס-חד. ד

21:00,22:158:45,12:0022:30 ,17:35,*8:45,12:05,*7:40גשר אריקקצרין פיזורטבריה52

צומת כורסי קצביה,צמח קצרין פיזורטבריה57
7:25*,10:00,11:00,11:40,12:35,13:30

14:30,18:15,19:00,20:00

7:25,10:30,13:00

15:00, 16:30
20:45

142
,טבריה

ח פוריה"בי
12:40גשר אריק, טבריה. מ.תקצרין פיזור

147
,טבריה

ח פוריה"בי
15:40צמח, טבריה. מ.תקצרין פיזור

7:30,15:30 ,6:55 ,6:10*6:10,8:00,10:00,13:10 ,5:00חצורקצרין איסוף43
20:45

21:45

קצרין איסוףחצורחוצות גולן53
10:50,12:15,14:25,15:10, 

17:00,17:55,19:00,20:00

9:15,11:00,

13:00,14:30

8:35*6:50,8:35,15:55ראש פינה מחנה פילון,חצורבית חולים זיוקצרין איסוף143

*7:05,7:50 ,6:30סיום בנופי גולןקצרין פיזורחצור43

קצרין קניוןחוצות הגולןחצור53

  ,8:35,9:50,12:15,14:10

15:00,15:40,16:40,18:15,19:45

20:30,21:30

7:05,8:30,9:45,11:30

12:30,14:30,15:30, 

16:30

21:00

22:30

11:00,13:15,17:1513:00חצור, ראש פינה, מחנה פילוןקצרין פיזורבית חולים זיו143

קשתקצרין קניוןאלוני הבשן15
5:40,7:30,10:15,12:40,13:35

16:10,17:30
6:30,7:40,10:30,13:4521:00

קשתאלוני הבשןקצרין קניון15
7:00,9:45,11:30,13:10,14:40

16:20,20:00,21:15,22:15*

7:00,10:00,13:10,14:30, 

16:00
23:05

5:00,8:50,12:50,17:507:50,*4:30רכבת בית שאן.ת, חספיןעפולהקצרין קניון151

7:55,11:45,15:45,20:5010:15,*6:55חספין, רכבת בית שאן.תקצרין קניוןעפולה151

נס -חד.דרך (  יום שישי10:30), 6:15מקצרין לטבריה  - 57קו *   כניסה אניעם ויונתן22:15 - 15קו *

 נכנס למכללת אוהלו7:25,13:50,15:50,18:00            יוצא מנופי גולן 13:10 - 43קו *

אוהלו. כניסה מ15:55 - 143קו * דרך מקבץ דיור סיום באוהלו7:50           

בלבד'  יום א4:30,6:55 - 151קו *כניסה מכללת אוהלו  - 7:40,  ימי א בלבד12:05- 52קו * 

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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

16:05חספין, בני יהדה.ת.א, אפיק, כפר חרובקצרין פיזורמבוא חמה10

5:55כפר חרוב, אפיק, ת בני יהודה.א, חספיןמבוא חמהקצרין איסוף10

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקצרין קניוןבני יהודה11
5:55, 7:40* ,8:45,12:00,14:00,15:30

17:45,19:15,20:15

5:55,7:40,8:45

10:30,14:30

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקצרין קניון11
7:10,9:35,11:05,14:15*

15:50,18:10,20:15
7:10,9:35,11:05,13:20

13:5013:50צמח  טבריהחמת גדר24

9:159:15צמח  חמת גדרטבריה24

בני יהודה,חספין,ש"רמגנטור
5:40, 6:35,9:20,11:30,13:45,14:20

15:40,15:45*,17:35,19:00
5:40, 6:35, 9:00

20:45

22:15

8:20,10:25,12:30,16:30בני יהודה,חספיןש"רמג
8:00,10:00,11:00

12:00,13:00

ש"רמג,חספין,בני יהודהנטור
10:30,11:30,12:30,15:40,16:45

   17:45,22:00
14:30, 15:45

20:45

22:35

חספין,בני יהודהש"רמג
7:05*,9:00,13:45,14:45

18:30,19:20, 20:30

9:00,10:00,11:00

12:15,13:30

7:00,10:30ש"ק,מחניים. צ,קניון לב קצריןתל חי. מבני יהודה111

12:25,18:10קניון לב קצרין,חצור,ש"קבני יהודהתל חי. מ111

5:00,8:50,12:50,17:507:50,*4:30רכבת בית שאן.ת, חספיןעפולהקצרין קניון151

7:55,11:45,15:45,20:5010:15,*6:55חספין, רכבת בית שאן.תקצרין קניוןעפולה151

15:358:05,10:45,*5:40,8:05,11:30,13:35גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב18

14:35,17:50,20:05,22:2010:50,14:20,15:20אבני איתן,אליעד,גשורנובבני יהודה18

17:50,20:05,22:20,*13:20,16:30כפר חרוב,מיצר,אפיק,נאות גולן,גבעת יואבמבוא חמהבני יהודה21
11:50,13:00,14:20

15:20

8:00,10:00,15:35,17:205:30,6:20,8:00,10:30,*5:30,6:20גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה21

בלבד' ימי ה - 15:45 - 51קו * בני יהודה. ת.  דרך א14:15 7:40 - 11קו *

 מסיים בחספין7:05              כניסה בית ספר דמוקרטי13:35שעה  - 18קו *

בלבד'  יום א4:30,6:55 - 151קו *בני יהודה. ת.יעד א\ מוצא16:30, 6:20 - 21קו *

קו הזנהקו רגיל

 *3254מומלץ  להתעדכן במוקד גולן  - ז בדף זה אינם מתעדכנים בכל זמן"פרסומי לו- לתשומת לבכם

טבריה51

טבריה51


