
לוח זמנים04-373-2099,(*3254)גולן               *
, www.bus.gov.ilwww.golan.org.il/bus2018 ספטמבר 2-החל מ

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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

צומת נשוט,שעלקצרין קניוןקלע אלון13
( h  7:50,( ימי ה5:10י

11:15,14:40,17:30

( עד נופי גולן7:50)

11:15

שעל,צומת נשוטקלע אלוןקצרין קניון13
10:30, ( ימי א13:00*),(ד, ימי ב13:15*)

15:25*,(ה,ג, ימי א16:40*),19:30

10:30,15:00*

( ג" מנופ13:15י )

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 )

קלע אלון,ג"מ,ז"ע,אורטל,צבי. קקרית שמונהקצרין54
י6:55*,( ימי ג12:20*),13:10,14:30*

15:25,16:40
07:05*

16:30,18:25,19:30צבי. ק,אורטל,ז"ע,ג"מ,קלע אלון,קלור. מקצרין פיזורקרית שמונה54

( ימי ה7:30*,9:30*) ,8:50,16:35צומת האמיר,יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום55

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

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

10:40,14:2010:05,12:00,13:4521:30אלרום,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

אלרום158
מטולה

קנדה.מ

עין קיניה ,נוה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא

ש"מ ק.ת
15:35,16:55 לאוקטובר 14לא פעיל עד 

158
מטולה

קנדה.מ
אלרום

,נוה אטיב,עין קנייה,ש"ק.מ.ת

בוקעתא,דל שמס'מג
20:30 לאוקטובר 14 לא פעיל עד 

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

 (13:10,14:30),18:05*,19:15
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

15:45,17:15,17:40*

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

9:30,11:00,12:30

14:00,15:30

19:15

22:45

159
מטולה

קנדה.מ
*20:10,*21:20 לאוקטובר 14 לא פעיל עד צבי. ק,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלון,קלור .מקצרין פיזור

ג"קצרין נופ159
מטולה

קנדה.מ
*15:25,16:40 לאוקטובר 14 לא פעיל עד קלור.מ. קלע אלון כנ,ג"מ,ז"ע,אורטל,צבי. ק

7:50נשוט. צ,שעלג"קצרין נופקלע אלון86

שעל,נשוט.צקלע אלוןג"קצרין נופ86
(ה,ג, ימים א13:10)

15:20, (ד, ימים ב16:40)

ר'עג87
קצרין  

אוהלו.מ

,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

13:55,15:50צבי. ק,אורטל,ז"ע,ג"מ,קלע אלון,ביס הר וגיאקצרין קניוןעיינות ירדן92

7:30מרום גולןביס הר וגיאאלרום94

14:10,16:00מרום גולןאלרוםביס הר וגיא94

07:15קלע אלון,מרום גולן,עין זיוון,אורטלביס הר וגיאקדמת צבי95

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

קלע שעלקלע אלון34
11:30,16:35

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

מגיע ויוצא ממכללת תל חי - 58קו *(ג"בלימודים יציאה מנופ) בפגרות לימודים פעילים כל השבוע 16:40, 13:15 - 13קו *

 בתקופת לימודים לא פעיל ימי ג12:20 - 59קו *נשוט.ה דרך קדמת צבי ללא צ- ימים א19:30-  יום שישי ו15:00, 13:15           

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

קלע אלון, שריון. צ, נשוט.  מהיר צ18:05            ימי א בלבד4:45 - 14קו *

כלור.  לא נכנס מ16:40 - 159קו *  בתקופת לימודים ממשיך עד אלרום21:05  19:00 - 34קו *

 כניסה מכללת תל חי קמפוס מזרחי20:10             כניסה עיינות ירדן+  איסוף בקצרין 6:55,   נכנס מרכז קלור14:40,12:20 - 54קו *

 לא נכנס מרכז קלור ולא מבצע פיזור בקצרין21:20             ממחנה קלע ועד מחנה קלע - 55קו *

בפגרות בלבד             בתקופת לימודים בלבדקוים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל

קרית שמונה

קרית שמונה 58

58



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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

9:45,11:45,14:15,*16:50,18:307:40,*14:30,*10:00,*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*

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

13:00

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיג"קצרין נופ16
4:50*,6:30*

8:00,13:15,15:25,19:00
6:00,8:00,13:15

07:55צומת נשוטג"קצרין נופנס-חד81

)בית המכסנס-חד ה,ג, ימים א13:15י ) י,15:25

)נס-חדרמות ד, ימים ב16:40י )

7:50כנףג"קצרין נופמעלה גמלא 82

)דרך כנףמעלה גמלאג"קצרין נופ82 ד, ימים ב16:40י )

)אניעםרמותג"קצרין נופ83 ה,ג, ימים א13:10י ) י,15:25

7:40ג"קצרין נופרמות83

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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

19:35,*10:00,12:00,14:20,16:15,*8:00כרכום,אמנון,כורזים,פילון. מ,ראש פינהאלמגורחצור41
7:40,10:00

12:15,14:30

ראש פינה,פילון. מ,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

8:50,12:00,13:10,15:50,18:30,19:45משמר הירדן,מחניים.קגדותחצור44
8:20,10:15

11:45,13:45

9:20,12:30,13:40,16:15,19:00,20:05מחניים.ק,משמר הירדןחצורגדות44
8:50,10:45

12:15,14:10

ר'ג'ע, עין קיניה, דל שמס'מג, מסעדה, בוקעתא  קווי 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

13:30,14:50,15:50,16:5

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, 16:40

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

דרך מכללת תל חי - 37קו * מגיע ויוצא מחוצות הגולן16:10 ,7:00 - 12קו *

דל ומסיים בעין קיניה'  הקו ממשיך למג12:50  8:50 -  68קו * עולה להרחבה ברמות 07:40,9:45,10:00,14:30,17:30,20:10

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

 כניסה אניעם6:30           

בלבד'  ימי א5:15 - 41קו *

 כניסה מחנה יפתח16:15,15:15,12:55,10:50,8:55,8:00,6:50

בפגרות בלבד            בתקופת לימודים בלבדקוים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל

ג"קצרין נופ81



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

ש"מוצשישיה- א דרךיעדמוצאקו

8:05,12:0020:45*16:25,19:50 ,06:45גשר אריקטבריהקצרין איסוף52

צמח , צומת כורסיטבריהקצרין איסוף57
6:15*,9:00,11:45,13:05,13:50*,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, כינר. מ, נס-חד. ד

21:308:45,12:0022:30 ,17:35   ,*8:45,12:05,*7:40גשר אריקקצרין פיזורטבריה52

צומת כורסי קצביה,צמח קצרין פיזורטבריה57
7:25*,10:00,11:40*,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
15:40כינר. מ, צמח, טבריה. מ.תקצרין פיזור

7:30,15:30 ,6:55    ,6:10*15:10,*6:10,8:00,10:00,14:25    ,5:00חצורקצרין איסוף43
20:45

21:45

קצרין איסוףחצורחוצות גולן53
10:50,12:15,13:20,17:00,17:55

19:00,20:00

9:15,11:00,

13:00,14:30,

6:556:55ס אורט"עד ביהס"חצור ביהקצרין איסוף103

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

*6:30,7:05,7:50סיום 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

15:3012:10קצרין קניוןחוצות הגולןס"חצור ביה103

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

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

 (13:10,14:30),18:05*,19:15
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

15:45,17:15,17:40*

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

9:30,11:00,12:30

14:00,15:30

19:15

22:45

159
מטולה

קנדה.מ
*20:10,*21:20 לאוקטובר 14 לא פעיל עד צבי. ק,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלון,קלור .מקצרין פיזור

ג"קצרין נופ159
מטולה

קנדה.מ
*15:25,16:40 לאוקטובר 14 לא פעיל עד קלור.מ. קלע אלון כנ,ג"מ,ז"ע,אורטל,צבי. ק

אלוני הבשן61
טבריה

ישיבה תיכונית
6:306:30אולפנית לבנות ,יונתן,אניעם,קשת

61
טבריה

ישיבה תיכונית
15:1512:15קשת ,יונתן,אניעם,אולפנית בנותאלוני הבשן

קצרין איסוף62
טבריה

אולפנית בנות
6:406:40ישיבה תיכונית בנים,חדנס מזכירות 

62
טבריה

ישיבה תיכונית
12:15*15:15,17:25נס עולה הרחבה לפי צורך-חד,אולפנית בנותקצרין פיזור

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
7:00,9:45,11:30,13:10,14:50

16:30*,18:45,20:55,22:15*

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

 16:00
23:05

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

כינר. מטבריה לקצרין כניסה מ ( ימי שישי10:30), 11:40 - 57קו *כניסה אניעם ויונתן ( בתקופת לימודים16:30) 22:15 - 15קו *

מלון כינר.נס כנ-חד. יום שישי דרך10:30. נס- דרך חד6:15          מקצרין לטבריה  יוצא מנופי גולן14:25,15:10 - 43קו *

 נכנס למכללת אוהלו7:25,13:50,15:50,18:00            דרך מקבץ דיור סיום באוהלו7:50            

טבריה. מ. כניסה ת17:25 - 62קו *כניסה מכללת אוהלו  -19:50  7:40,  ימי א בלבד12:05- 52קו * 

אוהלו. כניסה מ15:55 - 143קו *ראה הערות קווי צפון הגולן - 59/159קו *

בלבד'  יום א4:30,6:55 - 151קו *

בפגרות בלבד            בתקופת לימודים בלבדקוים פעילים בתקופת לימודים בלבדקו הזנהקו רגיל



ש"רמג,נוב,נאות גולן,נטור,מיצר,מבוא חמה,כפר חרוב,יונתן,חספין,גשור,גבעת יואב,בני יהודה,אפיק,אניעם,אליעד,ן"אבני אית  קווי 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
5:35,    6:35,9:20,11:30,13:45,14:20

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

20:45

22:15

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

12:00,13:00

ש"רמג,חספין,בני יהודהנטור
10:30,11:30,12:30,15:40,17:00

   17:45,21:35*
14:30, 15:45

20:45

22:35

9:00,13:45,14:45,19:20,*7:05חספין,בני יהודהש"רמג
9:00,10:00,11:00

12:15,13:30

נטור60
טבריה ישיבה 

תיכונית
*6:3506:35אולפנית בנות,בני יהודה,נוב,רמת מגשימים

60
טבריה ישיבה 

תיכונית
*15:1012:15רמת מגשימים,נוב,אולפנית בנותנטור

חספין63
טבריה ישיבה 

תיכונית
6:45אולפנית בנות,אבני איתן

63
טבריה ישיבה 

תיכונית
15:15אבני איתן,אולפנית בנותחספין

64
טבריה ישיבה 

תיכונית
אניעם

,חספין,נוב,איתן.א,אפיק. צ,אולפנית בנות

טבריה.מ.ת. כנ, יונתן,נטור,ש"רמג
17:25

6:50כורסי.צ,גשור,חניון ביס מצפה גולן,אפיק,חספיןבית ירחנטור71

13:50אפיק,גשור,חניון ביס מצפה גולן,צומת כורסינטורבית ירח71

7:10צומת כורסי,מיצר,כפר חרובבית ירחמבוא חמה72

13:50חרוב. כ,חמה. ממיצרבית ירח72

15:45גשור,אפיק,מיצר,חרוב. כ,חמה. מנטורבית ירח73

*6:10,10:00רמת מגשימים,יונתן,קשתחספין ישיבהאלוני הבשן74

)קשת ,יונתן,רמת מגשימיםאלוני הבשןחספין ישיבה74 ד- ימי א16:05י ) ,( ( ימי ה17:45

6:15אניעם חספין ישיבהקצרין איסוף76

)אניעם,נטורקצרין פיזורחספין ישיבה76 ד- ימי א16:05י ) ,( ( ימי ה17:45

6:15נוב,אבני איתן,גשור,בני יהודהחספין ישיבהכפר חרוב77

)גשור,אבני איתן,נובבני יהודהחספין ישיבה77 ד- ימי א16:05י ) ,( ( ימי ה17:45

)גשור,אליעדבני יהודהג"קצרין נופ84 ה,ג, ימים א13:10י ) י,15:20

7:40אליעד,גשורג"קצרין נופבני יהודה84

)נאות גולן,נטורגבעת יואב ה,ג, ימים א13:10י ) י,15:20

)בני יהודה,גבעת יואב,גשור,אליעד,נטורכפר חרוב ד, ימים ב16:40י )

7:40נטור,נאות גולןגבעת יואב

8:10אניעם

14:50,16:30בני יהודה, ת"א, אבני איתן, נוב, חספיןכפר חרובקצרין אולפנה88

6:40חספין,נוב,אבני איתן, בני יהודהקצרין אולפנהכפר חרוב88

7:20אניעם, יונתן, נטורקצרין אולפנהרמת מגשימים89

14:40יונתן נטור, אניעםש"רמגקצרין אולפנה89

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,*5:35,8:05,11:30,13:35גשור,אליעד,אבני איתןבני יהודהנוב18

10:50,14:20,15:20*14:35,17:50,20:05,22:20אבני 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

8:00,10:00,15:35,17:205:25,6:20,8:00,10:30,*5:25,6:20גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרובבני יהודהמבוא חמה21

21:45 בימי חמישי יוצא בשעה 21:35 -  51קו *בני יהודה. ת. בפגרות לימודים דרך א14:15 7:40 - 11קו *

 מסיים בחספין7:05              בתקופת לימודים כניסה אליעד14:00, 7:10           

בלבד'  ימי ה15:45              כניסה בית ספר דמוקרטי13:35שעה  - 18קו *

בלבד'  ימי א10:00 -  74קו *22:30בימי חמישי יוצא בשעה  - 22:20            

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

חספין ואבני איתן: נכנס גם לישובים' בימי ו - 60קו *22:30בימי חמישי יוצא בשעה  - 22:20            

ג"קצרין נופ85

טבריה51

טבריה51

ג"קצרין נופ 85
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