לוח זמנים החל מ 22-אוקטובר 2018

*גולן (04-373-2099 ,)*3254
www.golan.org.il/bus , www.bus.gov.il

קווי צפון הגולן

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

מוצא

קו

נסיעות שבת החל מ 3-נובמבר 2018

יעד

דרך

 13קלע אלון

קצרין קניון

שעל,צומת נשוט

 13קצרין קניון

קלע אלון

צומת נשוט,שעל

 14אלרום

קצרין קניון

מ"ג,ע"ז,אורטל,צומת נשוט

 14קצרין קניון

אלרום

צומת נשוט,אורטל,ע"ז,מ"ג

 54קצרין

קרית שמונה

ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון

 54קרית שמונה

קצרין פיזור

מ .קלור,קלע אלון,מ"ג,ע"ז,אורטל,ק .צבי

 55אלרום
 55קרית שמונה
אודם
58
אלרום

קרית שמונה
אלרום

אודם,מ .קלע,מ .יואב,צומת האמיר
צומת האמיר,מ .יואב,מ .קלע,אודם
אלרום,בוקעתא,מג'דל שמס,נוה אטיב,עין קיניה

קרית שמונה

בוקעתא,מג'דל שמס,נוה אטיב,עין קיניה

א-ה
),h 7:50י 5:10ימי ה(
11:15,14:40,17:30
(* 13:15ימי ב,ד) 13:00*(,ימי א)10:30 ,
 16:40*(,19:30ימי א,ג,ה)15:25*,
4:45*,5:10,12:30
11:40,16:10*,20:20
* 12:20*(,13:10,14:30ימי ג)6:55*,י
( 16:30פעיל גם בפגרות לימודים)
18:25,19:30
 7:30*,9:30*(, 8:50,16:35ימי ה)
 11:30*,13:10*( ,12:00,17:30ימי א)
*5:30, 10:45*,14:35
*6:50*, 7:50, 8:50*, 9:45,12:45
)(15:45,16:55
*10:30*,14:10
12:20*,15:10, 16:10*,17:10,
18:10*,19:10, 20:40,21:40

אודם

עין קיניה,נוה אטיב,מג'דל שמס,בוקעתא,אלרום

אלרום

עין קיניה,נוה אטיב,מג'דל שמס,בוקעתא

 158אלרום

מטולה
מ.קנדה

מטולה
158
מ.קנדה

אלרום

בוקעתא,מג'דל שמס,נוה אטיב,עין קיניה
ת.מ ק"ש
ת.מ.ק"ש,עין קנייה,נוה אטיב,
מג'דל שמס,בוקעתא

 59קצרין קניון

קרית שמונה

ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון

 59קרית שמונה

קצרין קניון

קלע אלון,מ"ג,עין זיון,אורטל,ק .צבי

מטולה
159
מ.קנדה

קצרין פיזור

מ.קלור ,קלע אלון,מ"ג,עין זיון,אורטל,ק .צבי

*20:10*,21:20

מטולה
מ.קנדה
קצרין נופ"ג

ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון כנ .מ.קלור

*15:25,16:40

שעל,צ .נשוט

 86קצרין נופ"ג

קלע אלון

צ.נשוט,שעל

7:50
( 13:10ימים א,ג,ה)
( 16:40ימים ב,ד)15:20 ,

 87עג'ר

קצרין
מ.אוהלו

קצרין קניון
ביס הר וגיא
אלרום
ביס הר וגיא
קלע אלון

עין קיניא,מג'דל שמס,בוקעתא,אלרום,מ"ג,ע"ז,
אורטל,ק .צבי
ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,אלרום,בוקעתא,
מג'דל שמס,עין קיניא,ד.נופ"ג,פיזור בקצרין
קלע אלון,מ"ג,ע"ז,אורטל,ק .צבי
מרום גולן
בי"ס הר וגיא ,מרום גולן
אורטל ,עין זיוון,מרום גולן,קלע אלון
קלע

שעל

קלע

 58קרית שמונה

 159קצרין נופ"ג
 86קלע אלון

87
92
94
94
95
34

קצרין
מ.אוהלו
הר וגיא
אלרום
עיינות ירדן
קדמת צבי
שעל

 34קלע אלון

ע'ג'ר

*קו  16:40 ,13:15 - 13בפגרות לימודים פעילים כל השבוע (בלימודים יציאה מנופ"ג)
 15:00 ,13:15יום שישי ו 19:30 -ימים א-ה דרך קדמת צבי ללא צ.נשוט
 - 13:00עד מחנה נפח
*קו  4:45 - 14ימי א בלבד -16:10 .יציאה ממכללת אוהלו
*קו  21:05 19:00 - 34בתקופת לימודים ממשיך עד אלרום
*קו  14:40,12:20 - 54נכנס מרכז קלור 7:05 ,6:55 ,איסוף בקצרין  +כניסה עיינות ירדן
*קו  - 55ממחנה קלע ועד מחנה קלע

קו רגיל

קו הזנה

קוים פעילים בתקופת לימודים בלבד

שישי

מוצ"ש

( 7:50עד נופי גולן)
11:15
*10:30,15:00
)י 13:15מנופ"ג(
5:20,12:30
11:40,15:05
13:20
*07:05

17:45

08:50
7:00,11:30

21:30

13:45
10:05,12:00

15:35,16:55
20:30
*9:40,11:00,12:20
*(13:10,14:30,15:25,16:40),18:05
19:15
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

6:45,8:35

9:40,11:00,12:30

17:45
20:45

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

19:15
22:45

6:45

18:10
14:10,16:00
7:30
13:55,15:50
07:15
7:30,10:10
7:30,10:10,12:50,14:50
11:30,16:35
11:30,13:10,14:40
*18:00, 19:00*,21:05
*קו  - 58מגיע ויוצא ממכללת תל חי
*קו  12:20 - 59בתקופת לימודים לא פעיל ימי ג
 17:40ימי א בלבד
 18:05מהיר צ .נשוט ,צ .שריון ,קלע אלון
*קו  16:40 - 159לא נכנס מ .כלור
 20:10כניסה מכללת תל חי קמפוס מזרחי
 21:20לא נכנס מרכז קלור ולא מבצע פיזור בקצרין

בתקופת לימודים בלבד

בפגרות בלבד

קווי מעלות הגולן

חד-נס ,כנף ,מעלה גמלא ,רמות

מוצא
קו
 12צומת כורסי

יעד
קצרין קניון

דרך
רמות ,חדנס ,בית המכס

 12קצרין קניון

צומת כורסי

בית המכס ,חדנס ,רמות

 16צומת כורסי

קצרין קניון

גמלא,כנף,מחנה רומח

7:20,11:15,12:50,16:30,18:20,19:50

 16קצרין נופ"ג

צומת כורסי

מחנה רומח,כנף ,גמלא

 81חד-נס

קצרין נופ"ג
חד-נס
רמות
קצרין נופ"ג
מעלה גמלא
רמות
קצרין נופ"ג

צומת נשוט
בית המכס
חד-נס
כנף
דרך כנף
אניעם

*4:50*,6:30
8:00,13:15,15:25,19:00
07:55
,15:25י)י 13:15ימים א,ג,ה(
)י 16:40ימים ב,ד(
7:50
)י 16:40ימים ב,ד(
,15:25י)י 13:10ימים א,ג,ה(
7:45

 81קצרין נופ"ג
82
82
83
83

מעלה גמלא
קצרין נופ"ג
קצרין נופ"ג
רמות

קווי רמת כורזים וגליל עליון
קו

מוצא

דרך

 41חצור

אלמגור

ראש פינה,מ .פילון,כורזים,אמנון,כרכום

 41אלמגור

חצור

כרכום,אמנון,כורזים,מ .פילון,ראש פינה

 44חצור

גדות

ק.מחניים,משמר הירדן

 44גדות

חצור

משמר הירדן,ק.מחניים

קו

*7:50,10:15,13:15
7:40,10:45,11:45
13:00
6:00,8:00,13:15

א-ה

שישי

מוצ"ש

7:40,10:00
8:00*,10:00,12:00,14:20,16:15*,19:35
12:15,14:30
*5:15*,6:10,6:50*,8:55*,10:50*,12:55
6:50,8:45,11:00,13:20
15:15*,17:20,20:25
8:20,10:15
8:50,12:00,13:10,15:50,18:30,19:45
11:45,13:45
8:50,10:45
9:20,12:30,13:40,16:15,19:00,20:05
12:15,14:10

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

מוצא

דרך

יעד

 37ע'ג'ר

קרית שמונה

 37קרית שמונה

ע'ג'ר

 68בוקעתא

מג'דל שמס

מסעדה

 68מג'דל שמס

בוקעתא

מסעדה

 69עין קיניה

מג'דל שמס

נווה אטיב

 69מג'דל שמס

עין קיניה

נווה אטיב

*קו  16:10, 7:00 - 12מגיע ויוצא מחוצות הגולן
עולה להרחבה ברמות 07:40,9:45,10:00,14:30,17:30,20:10
*קו  4:50 - 16ממחנה רומח .פעיל בימי א בלבד
 6:30כניסה אניעם
*קו  5:15 - 41ימי א' בלבד
 16:15,15:15,12:55,10:50,8:55,8:00,6:50כניסה מחנה יפתח

קו רגיל

7:40*,9:45,11:45,14:15

כורזים ,אמנון ,כרכום ,אלמגור ,גדות

יעד

קווי כפרים דרוזים

א-ה
7:00*,10:00*,14:30*,16:50,18:30
6:50,9:00,11:00
*13:15*,16:10*,17:30*,20:10

שישי

מוצ"ש

קו הזנה

קוים פעילים בתקופת לימודים בלבד

א-ה

שישי

5:30,6:30,7:30,9:00
*5:30,6:30,8:00*,9:45*,11:30,13:30
10:30,12:30,14:30
15:00,16:00,17:15,19:00
7:00,8:15,9:45,11:20 7:00,9:00,10:55,12:10*,14:05*,15:30
13:30,15:10
16:35,18:00*,19:45,21:15
6:00,6:40,7:40,8:35 6:00,6:40,7:40,8:35,8:50*,10:20,11:20
9:20,10:20,11:20,12:20 12:20,12:50*,14:50,15:50,16:50,17:30
13:30,14:50
18:20,19:10,20:00,21:30
6:00,7:00,7:50,8:20
6:00,7:00,7:50,8:20,9:00,9:40,10:40
9:00,9:40,10:40
11:50,12:40,13:40,14:00*,15:30,16:40
11:50,12:40,13:40
17:40,18:00*, 20:00,21:30
14:40
6:00,7:00,8:00,9:00
6:00,7:00,8:00,9:00,10:15,12:00
10:00,11:15,12:45
13:00,15:00,16:00,17:00
13:45,14:45
19:30,20:15
6:00,7:00,8:00,9:00
6:00,7:00,8:00,10:00,11:15
10:15,12:00,13:00
13:40,14:45,15:40,16:45
14:00,15:00
17:45,19:00,20:30
*קו  - 37דרך מכללת תל חי
* קו  12:50 8:50 - 68הקו ממשיך למג'דל ומסיים בעין קיניה
* קו  18:00 14:00 - 68הקו יוצא מעין קיניה מסיים בבוקעתא

בתקופת לימודים בלבד

בפגרות בלבד

מוצ"ש
19:30
20:45
19:00
21:30

קווי מרכז הגולן

אלוני הבשן ,אניעם ,יונתן ,קצרין ,קשת

מוצא
קו
 52קצרין איסוף

יעד
טבריה

גשר אריק

 57קצרין איסוף

טבריה

צומת כורסי ,צמח

 142קצרין איסוף
 147קצרין איסוף
 52טבריה
 57טבריה
טבריה,
142
בי"ח פוריה
טבריה,
147
בי"ח פוריה

דרך

א-ה
*06:45, 16:20*, 16:30 ,19:50
6:15*,9:00,11:45,13:05,13:50*,14:50
*15:50*,18:00

טבריה,
בי"ח פוריה
טבריה,
בי"ח פוריה
קצרין פיזור

גשר אריק

קצרין פיזור

צמח ,צומת כורסי קצביה

קצרין פיזור

ת.מ .טבריה ,גשר אריק

12:40

קצרין פיזור

ת.מ .טבריה ,צמח ,מ .כינר

15:40

גשר אריק ,ת.מ .טבריה

7:45

ד .חד-נס ,מ .כינר ,צמח ,ת.מ .טבריה

10:30

 43קצרין איסוף

חצור

 53חוצות גולן

חצור

 103קצרין איסוף
 143קצרין איסוף
 43חצור

חצור ביה"ס עד ביה"ס אורט
בית חולים זיו חצור,ראש פינה מחנה פילון
סיום בנופי גולן
קצרין פיזור

7:40*,8:45,12:05*, 17:35, 21:30
7:25*,10:00,11:40*,13:30,14:30
18:15,19:00,20:00

*6:10,8:00,10:00,14:25*,15:10

קצרין איסוף

 53חצור

חוצות הגולן

 103חצור ביה"ס
 143בית חולים זיו

חוצות הגולן
קצרין פיזור

קצרין קניון
מחנה פילון ,ראש פינה ,חצור

 59קצרין קניון

קרית שמונה

ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון

 59קרית שמונה

קצרין קניון

קלע אלון,מ"ג,עין זיון,אורטל,ק .צבי

מטולה
159
מ.קנדה

קצרין פיזור

מ.קלור ,קלע אלון,מ"ג,עין זיון,אורטל,ק .צבי

*20:10*,21:20

ק .צבי,אורטל,ע"ז,מ"ג,קלע אלון כנ .מ.קלור

*15:25,16:40

 159קצרין נופ"ג
 61אלוני הבשן

8:05,12:00
*6:15*,9:00,10:30
13:30

8:45,12:00
7:25,10:30*,13:00
14:30

6:55, 7:30 5:00,

10:50,12:15,13:20,17:00,17:55
19:00,20:00
6:55
*6:50,8:35,15:55
*6:30,7:05,7:50
8:35,9:50,12:15,14:10
15:00, 15:40,16:40,18:15,19:45
20:30,21:30
15:30
11:00,13:15,17:15
*9:40,11:00,12:20
*(13:10,14:30,15:25,16:40),18:05
19:15
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

קצרין קניון

מטולה
מ.קנדה
טבריה
קשת,אניעם,יונתן,אולפנית לבנות
ישיבה תיכונית

שישי

6:10,

מוצ"ש
18:30
21:00

22:40
19:30

18:30
20:30

9:15,11:00,
13:00,14:30
6:55
8:35
7:05,8:30,9:45,11:30
12:30,14:30,15:15

19:30
22:30

12:10
13:00
9:40,11:00,12:30

17:45
20:45

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

19:15
22:45

6:30

6:30

טבריה
61
ישיבה תיכונית

אלוני הבשן

אולפנית בנות,אניעם,יונתן,קשת

15:15

12:15

 62קצרין איסוף

טבריה
אולפנית בנות

חדנס מזכירות ,ישיבה תיכונית בנים

6:40

6:40

טבריה
62
ישיבה תיכונית

קצרין פיזור

אולפנית בנות,חד-נס עולה הרחבה לפי צורך

*15:15,17:25

12:15

 15אלוני הבשן

קצרין קניון

קשת

 15קצרין קניון

אלוני הבשן

קשת

מ .תל חי
בני יהודה
עפולה
קצרין קניון

קניון לב קצרין,צ .מחניים,ק"ש
ק"ש,חצור,קניון לב קצרין
חספין ,ת.רכבת בית שאן
ת.רכבת בית שאן ,חספין

5:40,7:30,10:15,12:30,13:35
16:10,17:30
7:00,9:45,11:30,13:10,14:55
23:05 7:00,10:00,13:10,14:30
*16:35*,18:45,20:55,22:15
7:00,10:30
12:25,18:10
7:50
4:30*,5:00,8:50,12:50,17:50
10:15
6:55*,7:55,11:45,15:45,20:50
*קו  10:30( ,11:40 - 57ימי שישי) מטבריה לקצרין כניסה מ .כינר
מקצרין לטבריה  6:15דרך חד-נס 10:30 .יום שישי דרך.חד-נס כנ.מלון כינר
 7:25,13:50,15:50,18:00נכנס למכללת אוהלו
*קו  17:25 - 62כניסה ת.מ .טבריה
*קו  15:55 - 143כניסה מ.אוהלו
*קו  4:30,6:55 - 151יום א' בלבד

111
111
151
151

בני יהודה
מ .תל חי
קצרין קניון
עפולה

6:30,7:40,10:30,13:45

*קו  16:35( 22:15 - 15בתקופת לימודים) כניסה אניעם ויונתן
*קו  14:25,15:10 - 43יציאה מנופי גולן
 7:50דרך מקבץ דיור סיום באוהלו
* קו  12:05 -52ימי א בלבד- 19:50 7:40 ,כניסה מכללת אוהלו
 - 16:20יציאה מנופ"ג
*קו  - 59/159ראה הערות קווי צפון הגולן

קו רגיל

קו הזנה

קוים פעילים בתקופת לימודים בלבד

בתקופת לימודים בלבד

בפגרות בלבד

17:55

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

מוצא
קו
 10מבוא חמה
 10קצרין איסוף

יעד
קצרין פיזור
מבוא חמה

דרך
כפר חרוב ,אפיק ,א.ת.בני יהדה ,חספין
חספין ,א.ת בני יהודה ,אפיק ,כפר חרוב

 11בני יהודה

קצרין קניון

חספין,נטור,יונתן,אניעם

 11קצרין קניון

בני יהודה

אניעם,יונתן,נטור,חספין

 24חמת גדר
 24טבריה

טבריה
חמת גדר

צמח
צמח

נטור

טבריה

51

רמג"ש,חספין,בני יהודה

א-ה
16:05
5:55
*5:55, 7:40* ,8:45,12:00,14:00
15:30, 17:45,19:15,20:15
*7:10*,9:30,11:05,14:15
15:50,18:10,20:15
13:50
9:15
5:35,
6:35,9:20,11:30,13:45,14:20
15:40,17:35

שישי

5:55,7:40,8:45
10:30,14:30
7:10,9:30,11:05,13:20
13:50
9:15
5:35,

6:35, 9:00

חספין,בני יהודה

*8:20,10:25,12:30,15:40

8:00,10:00,11:00
12:00,13:00

נטור

בני יהודה,חספין,רמג"ש

10:30,11:30,12:30,15:40,17:00
*17:45,21:35

14:30

רמג"ש

בני יהודה,חספין

7:05*,9:00,13:45,14:45,19:20

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

 60נטור

טבריה ישיבה
תיכונית

רמת מגשימים,נוב,בני יהודה,אולפנית בנות

6:35

*06:35

טבריה ישיבה
60
תיכונית

נטור

אולפנית בנות,נוב,רמת מגשימים

15:10

*12:15

 63חספין

טבריה ישיבה
תיכונית

אבני איתן,אולפנית בנות

6:45

חספין

אולפנית בנות,אבני איתן

15:15

רמג"ש
 51טבריה

63
64
71
71
72
72
73
74
74
76
76
77
77
84
84

טבריה ישיבה
תיכונית
טבריה ישיבה
תיכונית
נטור
בית ירח
מבוא חמה
בית ירח
בית ירח
אלוני הבשן
חספין ישיבה
קצרין איסוף
חספין ישיבה
בני יהודה
חספין ישיבה
קצרין נופ"ג
בני יהודה

 85קצרין נופ"ג
85
88
88
89
89
111
111
151
151
18
18

גבעת יואב
אניעם
קצרין אולפנה
כפר חרוב
נוב
קצרין אולפנה
בני יהודה
מ .תל חי
קצרין קניון
עפולה
נוב
בני יהודה

אולפנית בנות,צ .אפיק,א.איתן,נוב,חספין,
רמג"ש,נטור,יונתן ,כנ .ת.מ.טבריה
חספין,אפיק,חניון ביס מצפה גולן,גשור,צ.כורסי
צ.כורסי,חניון ביס מצפה גולן ,גשור,אפיק,אליעד
כפר חרוב,מיצר,צומת כורסי
מ .חמה,כ .חרוב
מ .חמה,כ .חרוב,מיצר,אפיק,גשור ,אליעד
קשת,יונתן,רמת מגשימים
רמת מגשימים,יונתן,קשת
אניעם
נטור,אניעם
גשור,אבני איתן,נוב
נוב,אבני איתן,גשור
אליעד,גשור
גשור,אליעד
נטור,נאות גולן
נטור,אליעד,גשור,גבעת יואב ,בני יהודה נאות גולן
נאות גולן,נטור

אניעם

17:25

נוב
מ .תל חי
בני יהודה
עפולה
קצרין קניון
בני יהודה
נוב

אניעם ,יונתן  ,רמג"ש
קניון לב קצרין,צ .מחניים,ק"ש
ק"ש,חצור,קניון לב קצרין
חספין ,ת.רכבת בית שאן
ת.רכבת בית שאן ,חספין
אבני איתן,אליעד,גשור
גשור,אליעד,אבני איתן

14:55
7:00,10:30
12:25,18:10
4:30*,5:00,8:50,12:50,17:50
6:55*,7:55,11:45,15:45,20:50
5:35,8:05,11:30,13:35*,15:35
*14:35,17:50,20:05,22:20

 21בני יהודה

מבוא חמה

גבעת יואב,נאות גולן,אפיק,מיצר,כפר חרוב

*13:20,16:30*,17:50,20:05,22:20

 21מבוא חמה

בני יהודה

כפר חרוב,מיצר,אפיק,נאות גולן,גבעת יואב

5:25,6:20,8:00,10:30
5:25,6:20*,8:00,10:00,15:35,17:20
*קו  21:35 - 51בימי חמישי יוצא בשעה 21:45
 7:05מסיים בחספין 15:40 ,ימי ה' בלבד
*קו  14:50 - 88לא נכנס נטור ,רמג"ש
*קו  10:00 - 74ימי א' בלבד
*קו  4:30,6:55 - 151יום א' בלבד
*קו  - 60בימי ו' נכנס גם לישובים :חספין ואבני איתן

קו רגיל

קו הזנה

קוים פעילים בתקופת לימודים בלבד

בתקופת לימודים בלבד

18:15
21:00

19:30
22:45

6:50
בית ירח
13:50
נטור
7:10
בית ירח
13:50
מיצר
15:45
נטור
*6:10,10:00
חספין ישיבה
) 17:45ימי ה() ,י 16:05ימי א-ד(
אלוני הבשן
6:15
חספין ישיבה
) 17:45ימי ה() ,י 16:05ימי א-ד(
קצרין פיזור
6:25
חספין ישיבה
) 17:45ימי ה() ,י 16:05ימי א-ד(
בני יהודה
,15:20י)י 13:10ימים א,ג,ה(
בני יהודה
7:40
קצרין נופ"ג
,15:20י)י 13:10ימים א,ג,ה(
גבעת יואב
)י 16:40ימים ב,ד(
מבוא חמה
7:40
קצרין נופ"ג
8:10
נטור,רמג"ש,חספין ,נוב ,אבני איתן ,א"ת ,בני יהודה ( 14:55לא נכנס רמג"ש ונוב ) 16:35,
כפר חרוב
7:00
קצרין אולפנה אבני איתן ,חספין ,נטור
7:10
קצרין אולפנה רמג"ש ,יונתן ,אניעם

*קו  14:15 7:40 - 11בפגרות לימודים דרך א.ת .בני יהודה
 14:00 ,7:10בתקופת לימודים כניסה אליעד
*קו  - 18שעה  13:35כניסה בית ספר דמוקרטי
 - 22:20בימי חמישי יוצא בשעה 22:30
*קו  16:30 ,6:20 - 21מוצא\יעד א.ת .בני יהודה
 - 22:20בימי חמישי יוצא בשעה 22:30

מוצ"ש

7:50
10:15
8:05,10:45
10:50,14:20
11:50,13:00,14:20

בפגרות בלבד

