
 לוח זמנים  
26/03/2021-30/06/2021 

 04-3732099*    3254קווים ולוחות זמנים   , מוקדי מידע

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

 !נוסע יקר
  להנחיות בהתאם בקווים שינויים צפויים הקורונה משבר בתקופת הוודאות אי מפאת
  *3254 גולן במוקד להתעדכן ממליצים אנו ,השינויים ריבוי בעקבות ,התחבורה משרד
  .הנסיעות לתכנון
 לתשלום אפליקציות 4 לאחרונה הושקו ,הציבורית התחבורה משתמשי לנוחות

 :חכם טלפון באמצעות
 
 
 
 

להירשם , אחת מהן מבעוד מועדלהתקין , להשתמש באפליקציותעל המעוניינים 
יש להפעיל את  , העליה לאוטובוסבעת .  אשראילשירות ולהזין פרטי כרטיס 

,  ממוקמות בחזית הדלת הקדמית QRמדבקות ) QRלסרוק את קוד ה , האפליקציה
.  הקו ואת יעד הנסיעה' לבחור את מס, (מאחורי הנהג ולצידי הדלת האחורית

 .התשלום מתבצע אחת לחודש
ההחלטה באיזו דרך  , התעריפים של האפליקציות שונה משיטת תעריפי הרב קושיטת 

 .לשלם את מחיר הנסיעה נתונה לבחירת המשתמש
 https://pti.org.il/chargeApp/: לפרטים

 !על שימוש באפליקציה הינה על המשתמש בלבד האחריות 
  

 איתנה ונסיעה בטוחה  בברכת בריאות 
 צ גולן"תחצוות 

  

 תחבורה ציבורית גולן

V1.0 

 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

 ח.ל.ט

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 

https://pti.org.il/chargeApp/
https://pti.org.il/chargeApp/


 צמח/טבריה (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 

2 

 21-23זמני נסיעות נוספים המתאימים לאזור זה מופיעים בקווי התלמידים עמודים 

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

בחופשות לימודים בלבדקצרין, גשר אריק, טבריה052א-ה06:45

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

קצרין, ת.מ. טבריה, בי"ח פוריה- פיזור142א-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

147א-ה10:15
קצרין, חד-נס מזכירות, צ. כורסי, צ. צמח, ת.מ.טבריה, בי"ח 

פוריה-פיזור

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

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

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

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

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

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

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

מתעדכן בהתאם לזמני השבתקצרין, גשר אריק, טבריה052שבת20:35

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



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  צמח /טבריה

3 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

 21-23זמני נסיעות נוספים המתאימים לאזור זה מופיעים בקווי התלמידים עמודים 

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

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

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

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

טבריה, גשר אריק, קצרין052שישי12:00

טבריה, גשר אריק, קצרין052א 12:05

יציאה מבי"ח פוריה - 12:30בי"ח פוריה-איסוף, ת.מ.טבריה, קצרין142א-ה13:00*

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

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

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

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

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

יציאה מת"א: 12:15ת"א, בית שאן, צמח*, יהודיה, קצרין843שישי15:45*

יציאה מבי"ח פוריה - 15:30בי"ח פוריה-איסוף, טבריה, צמח, קצרין147א-ה16:00*

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

טבריה, גשר אריק, קצרין052א-ה17:15

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

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, קצרין057שבת21:30

טבריה, גשר אריק, קצרין052שבת22:45

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



 חצור (פיזור בעיר, איסוף)קצרין 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

4 

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול בהתאם לצרכי בית , קו המשרת את כלל הציבור -תלמידים קו ** 

  (לימודיםפעיל בחופשות הקו אינו )הספר 

הערותמסלולקוימיםשעה

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, חצור103א-ו06:50
** קו תלמידים

בחופשות לימודים בימי שישי קו 43

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

קצרין, חצור043א-ה07:05

קצרין, חצור043שישי07:30

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

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- נופ"ג, חצור043א-ה13:35

קצרין, אוהלו, חצור, ראש פינה, כרמיאל, קריות, מרכזית המפרץ503א-ה14:15

קצרין- נופ"ג, חצור043א-ו14:25

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה15:10

קצרין, 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

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה19:55

קצרין, חצור043שבת20:55

חוצות הגולן-קצרין, חצור053א-ה21:30

קצרין, חצור043שבת22:15



 (פיזור בעיר, איסוף)קצרין  חצור 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

5 

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול בהתאם לצרכי בית , קו המשרת את כלל הציבור -תלמידים קו ** 

  (בחופשות לימודיםהקו אינו )הספר 

הערותמסלולקוימיםשעה

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-ו10:50*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה11:00

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

חצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי11:30

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103שישי12:10

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה12:15

בחופשות לימודים בלבדחצור, קצרין- חוצות הגולן053שישי12:20

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

קו תלמידים **אורט חצור, מסוף חצור, קצרין - חוצות הגולן103א-ה15:30

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: 17:35חיפה, קריות, עכו, כרמיאל, ראש פינה, חצור*, אוהלו, קצרין503א-ה19:25*

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה19:45

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה20:30

חצור, קצרין-נופ"ג043שבת21:35

חצור, קצרין- חוצות הגולן053א-ה21:40

חצור, קצרין-נופ"ג043שבת22:55



 דרום הגולן קצרין

6 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

 21-23זמני נסיעות נוספים המתאימים לאזור זה מופיעים בקווי התלמידים עמודים 

הערותמסלולקוימיםשעה

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

בתקופת לימודים: דרך אליעדקצרין, 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

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

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

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

קצרין, אניעם, יונתן, נטור, חספין, בני יהודה011א-ה16:05

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

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

קצרין, 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-ה20:20

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת20:30

קצרין, ציר המפלים, בני יהודה, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת20:45



 קצריןדרום הגולן 

7 

 באדוםשעת היציאה הינה משוערת ומתייחסת לתחנה המודגשת במסלול * 

 21-23זמני נסיעות נוספים המתאימים לאזור זה מופיעים בקווי התלמידים עמודים 

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

בחופשות לימודים בלבדבני יהודה, א"ת ב.יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה07:20

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי07:40

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 מעפולה: 11:05עפולה, ר.בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*,חספין, קצרין151א-ה12:15*

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*

בתקופת לימודים: דרך אליעדבני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם,קניון לב קצרין011א-ה14:15

בני יהודה, חספין, נטור, יונתן, אניעם, קניון לב קצרין011שישי14:30

שעת יציאה מירושלים: 12:05ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שישי15:05*

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-ה17:15*

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-ה20:00

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: 20:35ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת23:35*

שעת יציאה מירושלים: 20:50ירושלים, בית שאן, צמח, כורסי, בני יהודה*, ציר המפלים, קצרין966שבת23:50*
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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-ה07:05*
שעת יציאה מנטור: 06:35

קו מזין 021 בשעה 06:25

בחופשות לימודים בלבד

שעת יציאה מנטור: 06:35נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שישי07:05*

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

151א-ה18:15*
קצרין, מכללת אוהלו, חספין, בני יהודה*, צמח, רכבת בית שאן, 

עפולה
שעת יציאה מקצרין 17:45

שעת יציאה מנטור 19:30נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051א-ה20:00*

שעת יציאה מנטור 20:15נטור, רמג"ש, חספין, בני יהודה*, טבריה051שבת20:45*

שעת יציאה מקצרין 20:30קצרין, ציר המפלים, בני יהודה*, כורסי, צמח, בית שאן, ירושלים966שבת21:10*

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

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

ש.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

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

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

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

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

קו מפזר:018/021 בשעה 15:20טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שישי14:35

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

ש.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-ה16:50*

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

17:50

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

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

20:10

ש.יציאה מת.מ ירושלים 17:40ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966א-ה20:00*

שעת יציאה מת.מ עפולה 19:55עפולה, רכבת בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, קצרין151א-ה20:40*

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051א-ה21:45

טבריה, בני יהודה, חספין, רמג"ש, נטור051שבת21:45

ש.יציאה מת.מ ירושלים 20:35ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת23:05*

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

ש.יציאה מת.מ ירושלים 20:50ירושלים, בית שאן, צמח*, כורסי, בני יהודה, ציר המפלים, קצרין966שבת23:20*
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הערותמסלולקוימיםשעה

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

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, )ע.ירדן, מ.קלור(, ק"ש054א-ה07:00
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35

קו מזין 34 משעל בשעה 07:40קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש059שישי07:15

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

קו מזין 34 משעל בשעה 10:00קניון 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, צ. נשוט, שעל, ק.אלון013א-ו10:30

קניון לב קצרין, ק. צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון, ק"ש059שישי10:30

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

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

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

קניון לב קצרין, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום014א-ו11:35

בתקופת לימודיםקצרין-נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054ג12:20

קניון לב קצרין, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, ק"ש059א-ו12:20
ימי ג' בחופשות לימודים בלבד

קו מזין 34 משעל בשעה 12:50

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

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת 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-אוהלו, צ.נשוט, צ.וואסט, צ.בראון, בוקעתא, מג'דל, נ.אטיב, עין קיניא097א-ה14:05

קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה14:30
בחופשות לימודים: 059

קו מזין 34 משעל בשעה 14:50

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013שישי15:00

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

בחופשת לימודים יוצא מהקניוןקצרין-נופ"ג, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה15:20

בחופשות לימודים: 059קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה15:20

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

קצרין-חוצות הגולן, 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
שימו  -חלופה מהירה- ללא 

שובים כניסות לי

087א-ה18:10
קצרין- מכללת אוהלו, קניון, ק.צבי,אורטל,ע"ז, מ"ג, אלרום, בוקעתא, מג'דל, 

עין קנייא, עג'ר

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קצרין- חוצות הגולן059א-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, קצרין-נופ"ג, אוהלו014א-ה07:10

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

קו מזין 34 משעל בשעה 7:40ק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013שישי08:00

בחופשות לימודים בלבדק.אלון, שעל, צ. נשוט, קניון לב קצרין013א-ה08:00

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה12:25

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-ו12:25

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059שישי12:40

בחופשות לימודים: 059ק"ש, )מ.קלור, עמיר(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה13:40

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

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה14:50

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

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

ק"ש, )מ.קלור(, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין054א-ה15:55
בחופשות לימודים: 059

קו מפזר 34 בשעה 16:40

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

ק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה16:45

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-ה17:25

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

159א-ה20:25
מכללת תל-חי מערב, כ. קמפוס מזרחי, מ.קלור, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, 

ק.צבי, קצרין )כולל פיזור בתחנות(

בתקופת לימודים בלבד

קו מפזר 34 מק.אלון בשעה 

21:15 עד אלרום

בחופשות לימודים בלבדק"ש, ק.אלון, מ"ג, ע"ז, אורטל, ק.צבי, קניון לב קצרין059א-ה20:35

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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 קודים ותעריפים, אזורים

13 

ותיקרגילותיקרגילותיקרגיל

73.00 146.00₪ 28.00₪ 56.50₪ 6.50₪ 13.00₪ 742₪גולן )מרכז וצפון( וגליל עליון

73.00 146.00₪ 28.00₪ 56.50₪ 6.50₪ 13.00₪ 743₪סובב כנרת ודרום הגולן

104.00 208.50₪ 40.00₪ 80.00₪ 10.50₪ 21.00₪ 740₪גליל מזרחי

מטרופולין חיפה מלא +       

גולן + גליל עליון
741₪ 36.50₪ 18.00₪ 159.00₪ 79.50₪ 414.00₪ 207.00

עפולה, בית שאן, דרום רמת 

הגולן וכנרת
365₪ 21.00₪ 10.50--₪ 208.50₪ 104.00

נהריה, כרמיאל, נצרת, גליל 

מזרחי, כנרת וגולן
368₪ 21.00₪ 10.50--₪ 208.50₪ 104.00

440.00 880.50₪ ₪--29.00 58.50₪ 950₪כל הארץ

קודאזור
חופשי חודשיחופשי שבועיחופשי יומי

 ,  נכנס לתוקף מחירון תעריפים חדש 01/02/2021החל מה 

 :להלן מחירי החוזים הרלוונטיים לאזור
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מסלולקוימיםשעה

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 
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מסלולקוימיםשעה

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 קלע055א11:20

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 קלע055א13:20

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, צומת האמיר, מחנה יואב, מחנה קלע055א14:15

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-ה17:35

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-ה06:50

שישי07:50

א-ה09:00

שישי10:15

א-ה11:00

א-ה13:15

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי13:15

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(

הערותימיםשעה

עד חוצות הגולןא-ה07:00

א-ה07:40
כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי07:40

כולל רמות הרחבהשישי09:45

כולל רמות הרחבהא-ה10:00

שישי11:45

שישי14:15

כולל רמות הרחבהא-ה14:30

א-ה16:35

א-ה18:35

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

ימיםשעה

א-ה )פעיל בחופשות לימודים(07:20

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

א-ה06:50

שישי07:50

א-ה09:00

שישי10:15

א-ה11:00

א-ה13:15

כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי13:15

יציאה מחוצות הגולן, כניסה נופ"גא-ה16:20

כולל רמות הרחבהא-ה17:30

כולל רמות הרחבהא-ה20:20

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

הערותימיםשעה

עד חוצות הגולןא-ה07:00

א-ה07:40
כולל רמות הרחבה. פעיל בחופשות לימודים 

בלבד

כולל רמות הרחבהשישי07:40

כולל רמות הרחבהשישי09:45

כולל רמות הרחבהא-ה10:00

שישי11:45

שישי14:15

כולל רמות הרחבהא-ה14:30

א-ה16:35

א-ה18:35

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

ימיםשעה

א-ה )פעיל בחופשות לימודים(07:20

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(



 אלוני הבשןקצרין 

17 

הערותימיםשעה

כולל איסוף בקצריןא-ו06:50

א-ה09:45

שישי11:45

א-ו13:10

א-ה14:00

שישי14:30

בתקופת לימודים יציאה מאולפנת גולןא-ה15:00

שישי16:00

א-ה16:35
בתקופת לימודים: יציאה מאולפנת גולן, דרך יונתן, 

אניעם. בחופשות לימודים: חלופה קצרה

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

נופ"ג בימי א-הא-ו07:30 בתקופת לימודים -כולל אולפנת גולן, 

א-ה10:15

כולל פיזור בקצריןשישי12:15

כולל פיזור בקצריןא-ה13:35

שישי13:45

כולל פיזור בקצריןא-ה14:30

א-ה16:10

א-ה17:30

מתעדכן בהתאם לזמני השבתשבת20:25

אלוני הבשן-קצרין 015
)דרך קשת(



 קווי הזנה

18 

הערהימיםשעה

א-ה05:35

שישי07:50

א-ה08:05

א-ו11:30

בלימודים כניסה בי"ס דמוקרטיא-ה13:35

א-ה15:40

נוב- בני יהודה 018
דרך: אבני איתן, אליעד, גשור

הערהימיםשעה

שישי10:50

א-ו14:35

א-ה17:50

א-ה20:10

בני יהודה - נוב 018
דרך: גשור, אליעד, אבני איתן

הערהימיםשעה

א-ו05:25

א-ה: כניסה א"ת בני יהודהא-ו06:25

שישי07:55

א-ה08:40

א-ו11:20

א-ה15:30

א-ה17:20

מבוא חמה - בני יהודה 021
דרך: כ.חרוב, מיצר, אפיק, נאות גולן, גבעת יואב

הערהימיםשעה

שישי11:50

שישי13:00

א-ה13:20

שישי14:35

כניסה א"ת בני יהודהא-ה16:30

א-ה17:50

א-ה20:10

בני יהודה- מבוא חמה 021
דרך: גבעת יואב, נאות גולן, אפיק, מיצר, כ.חרוב

ימיםשעה

א-ו07:35

א-ה08:40

שישי10:00

א-ה10:15

א-ה12:50

א-ה14:50

שעל- קלע אלון 034
דרך קלע

ימיםשעה

א-ו11:30

שישי13:10

שישי14:40

א-ה16:40

א-ה18:00

קלע אלון- שעל 034
דרך קלע



 גדותאלמגור     חצור חצור 

19 

הערהימיםשעה

שישי07:40

דרך מחנה יפתחא-ה08:00

דרך מחנה יפתחא-ה10:00

שישי10:00

דרך מחנה יפתחא-ה12:00

שישי12:15

דרך מחנה יפתחא-ה14:20

שישי14:35

דרך מחנה יפתחא-ה16:15

א-ה19:35

חצור - אלמגור 041 
)דרך ראש פינה, מחלף אליפלט, כורזים, 

אמנון, כרכום(

הערהימיםשעה

א05:15

א-ה06:00

דרך מחנה יפתחא-ה06:50

שישי06:50

שישי08:45

דרך מחנה יפתחא-ה08:55

דרך מחנה יפתחא-ה10:50

שישי11:00

דרך מחנה יפתחא-ה12:55

שישי13:20

דרך מחנה יפתחא-ה15:15

דרך מחנה יפתחא-ה17:20

א-ה20:25

אלמגור- חצור 041
)דרך כרכום, אמנון, כורזים, מחלף אליפלט, 

ראש פינה(

ימיםשעה

שישי08:20

א-ה08:50

שישי10:15

א-ה10:30

שישי11:45

א-ה12:05

א-ה13:10

שישי13:45

א-ה18:30

א-ה19:50

חצור- גדות 044
דרך משמר הירדן

ימיםשעה

שישי08:50

א-ה09:20

שישי10:45

א-ה11:00

שישי12:15

א-ה12:30

א-ה13:40

שישי14:10

א-ה19:00

א-ה20:10

גדות-חצור 044
דרך משמר הירדן
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 עין קנייא/ בוקעתא  דל שמס 'מג

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-ה15:50א-ה15:30

א-ה16:50א-ה16:25

א-ה17:30א-ה17:40

א-ה18:30מעין קיניאא-ה18:00

א-ה19:10א-ה19:00

א-ה20:00א-ה20:00

א-ה21:30א-ה21:30

מג'דל שמס בוקעתא  

דרך מסעדה )קו 68(

בוקעתא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 68(

שעהשעה

07:1506:30

09:0008:00

11:0010:00

13:0012:00

15:0014:00

17:0016:00

19:3020:00

21:00

א-הא-ה

א-הא-ה

א-ה

א-ו

א-וא-ו

א-וא-ו

מג'דל שמס עין קנייא

דרך מסעדה )קו 69(

עין קנייא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 69(
ימיםימים

א-וא-ו

א-וא-ו

א-ו

מסלולימיםשעה

א-ו06:00

א-ו07:00

א-ו08:00

א-ו08:30

א-ו09:00

א-ו10:00

א-ו10:40

א-ו11:50

א-ו12:40

א-ו13:40

מעין קיניאא-ה14:00

שישי14:40

א-ו15:30

א-ה16:25

שישי16:40

א-ה17:40

מעין קיניאא-ה18:00

א-ה19:00

א-ה20:00

א-ה21:30

מג'דל שמס בוקעתא  

דרך מסעדה )קו 68(

מסלולימיםשעה

א-ו06:00

א-ו07:00

א-ו07:40

א-ו08:00

עד עין קיניאא-ה09:00

שישי09:20

א-ו10:20

א-ו11:20

א-ו12:20

עד עין קיניאא-ה12:50

שישי13:30

א-ו14:50

א-ו15:50

א-ו16:50

א-ה17:30

א-ה18:30

א-ה19:10

א-ה20:00

א-ה21:30

בוקעתא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 68(

שעה

07:15

09:00

11:00

13:00

15:00

16:00

17:00

19:30

21:00

שישי

א-ה

א-ה

א-ו

א-ו

ימים

א-ו

א-ו

מג'דל שמס עין קנייא

דרך מסעדה )קו 69(

א-ה

א-ו

שעה

06:30

08:00

10:00

12:00

14:00

15:45

16:00

20:00

א-ה

א-ה

א-ו

שישי

א-ו

א-ו

עין קנייא מג'דל שמס 

דרך מסעדה )קו 69(
ימים

א-ו

א-ו



 צ למוסדות החינוך וחזרה"קווי תח
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הערותמסלולקוימיםשעה

נטור, חספין, אפיק, בני יהודה, גבעת יואב, גשור, צ.כורסי, בית ירח071א-ה07:45

מבוא חמה, כפר חרוב, מיצר, כיכר בני יהודה, צ.כורסי, בית ירח072א-ה07:50

בית ירח, מ. חמה,כ. חרוב, מיצר, אפיק, גשור, אליעד, נטור073א-ה12:00

071א-ה13:45
בית ירח, צ. כורסי, גבעת יואב, ביה"ס מצפה גולן, אפיק, גשור, אליעד, 

נטור

בית ירח, מבוא חמה, כפר חרוב, מיצר072א-ה13:45

ביה"ס בית ירח

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 

הערותמסלולקוימיםשעה

אלב"ש, קשת, יונתן, טבריה-אולפנית, טבריה-ישיבה תיכונית061א-ה06:30

נטור, רמג"ש, נוב, גשור, אולפנית בנות, ישיבה תיכונית טבריה060א-ה06:35

קצרין, חד-נס מזכירות ,ישיבה תיכונית טבריה, אולפנית062א-ה06:40

קו מזין 021 בשעה 06:25חספין, א.איתן, בני יהודה, אולפנית בנות, ישיבה תיכונית טבריה063א-ה06:45

טבריה-ישיבה תיכונית, אולפנית, יונתן, קשת, אלב"ש061א,ג,ה13:25

טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, חד-נס, קצרין062א,ג,ה13:25

064א,ג,ה13:25
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מ טבריה, גשור, א.איתן, נוב, 

חספין, רמג"ש, נטור, יונתן , אניעם

064א-ה15:10
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, גשור, א.איתן, נוב, 

חספין, רמג"ש, נטור, יונתן , אניעם

טבריה-ישיבה תיכונית, אולפנית, יונתן, קשת, אלב"ש061א-ה15:15

טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית,חד-נס )הרחבה לפי צורך(, קצרין062א-ה15:15

טבריה-ישיבה תיכונית, אולפנית, יונתן, קשת, אלב"ש061ב17:10

062ב17:10
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, חד-נס )הרחבה לפי 

צורך(, קצרין

064ב17:10
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, גשור, א.איתן, נוב, 

חספין, רמג"ש, נטור, יונתן , אניעם

אולפנית טבריה, ישיבה תיכונית טבריה

הערותמסלולקוימיםשעה

אלב"ש, קשת, יונתן, טבריה-אולפנית, טבריה-ישיבה תיכונית061א-ה06:30

נטור, רמג"ש, נוב, גשור, אולפנית בנות, ישיבה תיכונית טבריה060א-ה06:35

קצרין, חד-נס מזכירות ,ישיבה תיכונית טבריה, אולפנית062א-ה06:40

קו מזין 021 בשעה 06:25חספין, א.איתן, בני יהודה, אולפנית בנות, ישיבה תיכונית טבריה063א-ה06:45

טבריה-ישיבה תיכונית, אולפנית, יונתן, קשת, אלב"ש061א,ג,ה13:25

טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, חד-נס, קצרין062א-ה13:25

064א-ה13:25
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מ טבריה, גשור, א.איתן, נוב, 

חספין, רמג"ש, נטור, יונתן , אניעם

064א-ה15:10
טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית, ת.מרכזית, גשור, א.איתן, נוב, 

חספין, רמג"ש, נטור, יונתן , אניעם

טבריה-ישיבה תיכונית, אולפנית, יונתן, קשת, אלב"ש061א-ה15:15

טבריה- ישיבה תיכונית, אולפנית,חד-נס )הרחבה לפי צורך(, קצרין062א-ה15:15

אולפנית טבריה, ישיבה תיכונית טבריה
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אלב"ש, קשת, יונתן, רמג"ש, חספין074א-ה06:10

קצרין, אניעם, חיספין076א-ה06:15

בני יהודה, אבני איתן,נוב, חיספין077א-ה06:30

חספין-ישיבה, רמג"ש, יונתן, קשת, אלב"ש074א-ה16:05

חספין- ישיבה, נטור, אניעם, קצרין-פיזור076א-ה16:05

חספין-ישיבה, נוב, אבני איתן, בני יהודה077א-ה16:05

ישיבה תיכונית חספין

הערותמסלולקוימיםשעה

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35קדמת צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, קלע.אלון, בי"ס הר וגיא095א-ה07:45

אלרום, מ"ג )כביש גונן( , בי"ס הר וגיא094א-ה08:00

עיינות ירדן, בי"ס הר וגיא,  קלע אלון, אלרום094א-ה14:00

דפנה -ביה"ס הר וגיא, מ"ג ,ע"ז, אורטל,ק.צבי, קניון לב קצרין092א-ה14:10

ביה"ס הר וגיא, עיינות ירדן

הערותמסלולקוימיםשעה

כפר חרוב, א.איתן, נוב, חספין, אולפנת גולן, קניון לב קצרין088א-ה07:00

נוב, רמג"ש,יונתן, אניעם, קצרין-אולפנת גולן, נופ"ג089א-ה07:10

אלוני הבשן, קשת, קצרין-אולפנת גולן, נופ"ג015א-ה07:30

קצרין- אולפנת גולן, חספין, נוב, א.איתן, בני יהודה, כפר חרוב088א-ה14:55

קצרין- אולפנת גולן, אניעם, יונתן, נטור,רמג"ש, חספין089א-ה14:55

קצרין-נופ"ג, אולפנת גולן, קשת, אלב"ש015א-ה15:00

קצרין- אולפנת גולן, נטור, רמג"ש, חספין, נוב, א.איתן, ב.יהודה, כ.חרוב088א-ה16:35

קצרין- אולפנת גולן, אניעם, יונתן, קשת, אלב"ש015א-ה16:35

אולפנת גולן - קצרין

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 
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מסעדה, אודם, אלרום,מ"ג,ע"ז,אורטל,צ. נשוט, קצרין-נופ"ג, אוהלו014א-ה07:10

מבוא חמה, כפר חרוב, אפיק, נאות גולן, אבני איתן, נוב, קצרין- נופ"ג080א-ה07:20

אלוני הבשן, קשת, קצרין-אולפנת גולן, נופ"ג015א-ה07:30

בני יהודה, גשור, קצרין- נופ"ג084א-ה07:45

גבעת יואב, אליעד, נטור, קצרין- נופ"ג085א-ה07:45

מעלה גמלא, כנף, קצרין-נופ"ג082א-ה07:50

רמות, קצרין- נופ"ג083א-ה07:55

קו מזין 34 משעל בשעה 7:35ק.אלון, שעל, קדמת צבי, קצרין- נופ"ג086א-ה08:00

חד-נס, צ. נשוט, קצרין-נופ"ג081א-ה08:00

אניעם, קצרין - נופ"ג085א-ה08:10

קצרין- נופ"ג, דרך קדמת צבי,שעל, ק.אלון013א-ו13:05

קצרין- נופ"ג, אליעד,גשור, בני יהודה084א-ה13:05

קצרין- נופ"ג, יונתן,נטור,נאות גולן, גבעת יואב085א-ה13:05

קצרין- נופ"ג, צ. נשוט, אורטל, ע"ז, מ"ג, אלרום, אודם014א-ה13:10

קצרין-נופ"ג, מחנה רומח, כנף, גמלא, צ. כורסי016א-ו13:10

קצרין-נופ"ג, חד-נס081א-ה13:10

קצרין- נופ"ג, אניעם, צ. יהודיה, רמות083א-ה13:10

קצרין-נופ"ג, אולפנת גולן, קשת, אלב"ש015א-ה15:00

קצרין-נופ"ג, צ. נשוט,שעל, ק.אלון013א-ה15:20

קצרין- נופ"ג, אליעד, גשור, בני יהודה084א-ה15:20

קצרין- נופ"ג, יונתן,נטור, נאות גולן, גבעת יואב085א-ה15:20

קצרין- נופ"ג, ק.צבי, אורטל, ע"ז, מ"ג, ק.אלון, מ.קלור, ק"ש054א-ה15:20

קצרין-נופ"ג, חד-נס081א-ה15:25

קצרין- נופ"ג, אניעם, צ.יהודיה, רמות083א-ה15:25

קצרין-נופ"ג, מחנה רומח, כנף, גמלא, צ. כורסי016א-ה15:25

ביה"ס נופי גולן - קצרין

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 



 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

 ח.ל.ט

אולם ייתכנו שינויי זמנים ומסלול  , הקווים אל מוסדות החינוך ובחזרה משרתים את כלל הציבור
 (הקווים אינם פעילים בחופשות לימודים)בהתאם לצרכי בית הספר 
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