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צמח. צ,כורסי. צ,חדנס מזכירותטבריהבתחנות.קצרין א0576:15

ישיבה תיכונית בנים,חדנס מזכירות טבריה אולפניתבתחנות.קצרין א0626:40

טבריה. מ.תבית חולים פוריהבתחנות.קצרין א1427:45

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א0579:00

טבריה. מ.מלון כינר ת.צמח כנ. צ,כורסי. צ,חדנס מזכירותבית חולים פוריהבתחנות.קצרין א14710:30

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א05711:45

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א05713:05

סמינר אוהלו קצביה צמח.כטבריהבתחנות.קצרין א05713:50

סמינר אוהלו קצביה צמח.כטבריהבתחנות.קצרין א05715:50

גשר אריקטבריהבתחנות.קצרין א05216:50

קצבייה צומת כורסי  צמח טבריהבתחנות.קצרין א05718:45

גשר אריק,כניסה אוהלוטבריהבתחנות.קצרין א05219:50
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צומת כורסי קצביה סמינר אוהלו,צמח בתחנות.קצרין פטבריה0577:25

כניסה אוהלו,גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה0527:40

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה0528:45

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05710:00

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05711:40

הרחבה לפי צורך,חד נס,טבריה.מ.ת,אולפנית בנותקצרין פ בתחנותטבריה ישיבה06212:30

טבריה. מ.ויסות ת 13:00בתחנות.קצרין פבית חולים פוריה14212:40

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05714:30

מלון כינר. צמח כנ, טבריה. מ.ויסות ת 16:00בתחנות.קצרין פבית חולים פוריה14715:40

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה05217:35

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05719:00

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05720:00

גשר אריקבתחנות.קצרין פטבריה05221:30

צומת כורסי קצביה,צמח בתחנות.קצרין פטבריה05722:30
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חצורבתחנות.קצרין א0435:00

ח זיו"ראש פינה בי,חצורמ צפת.תבתחנות.קצרין א1436:35

ס אורט"עד ביהחצורבתחנות.קצרין א1036:50

חצורבתחנות.קצרין א0438:00

ראש פינה מחנה פילון,חצורבית חולים זיובתחנות.קצרין א1438:35

חצורבתחנות.קצרין א0439:30

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן05310:15

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן05312:15

יציאה נופי גולןחצורקצרין נופי גולן 04315:10

ראש פינה מחנה פילון,חצור,כניסה אוהלובית חולים זיובתחנות.קצרין א14315:55

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן05317:55

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן05319:00

יציאה מחוצותחצורקצרין חוצות גולן05320:00

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

סיום נופי גולן ביהס גמלאפ בתחנות \קצרין  אחצור0436:30

ערב יום העצמאות- יום הזיכרון  - 8/5/2019ז יום רביעי "לו

טבריה- קצרין 

קצרין- טבריה 

חצור- קצרין 

קצרין- חצור 



סיום נופי גולן ביהס גמלאפ בתחנות \קצרין  אחצור0437:05

דרך מקבץ דיור סיום באוהלופ בתחנות \קצרין  אחצור0437:50

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור0538:35

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור0539:50

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו14311:00

עד חוצות הגולןפ בתחנות \קצרין  א(ס אורט"ביה)חצור 10312:10

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו14313:15

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05315:05

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05316:10

חצור, ראש פינה, מחנה פילוןבתחנות.קצרין פבית חולים זיו14317:15

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05319:45

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05320:30

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05321:40

עד חוצות הגולןשופרסל חוצותחצור05322:30

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין1515:00

כפר חרוב, אפיק, ת בני יהודה.א, חספיןמבוא חמהבתחנות.קצרין א0105:55

אניעם חספין מרכזבתחנות.קצרין א0766:15

(ס דמוקרטי"ביה)אליעד . ד,חספין,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין0117:10

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין1518:50

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין0119:30

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין01111:05

קניון לב קצרין,חצור. מ.ת,ש"קבני יהודהמכללת תל חי11112:25

בני יהודה,אבני איתן,חספין,נטורכפר חרוב(אולפנת גולן)קצרין 08813:05

ש"רמג,יונתן,אניעםנוב(אולפנת גולן)קצרין 08913:05

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין01115:50

רכבת בית שאן, חספיןעפולהקצרין15117:50

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין01118:10

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין01120:15

חספין  ,נטור,יונתן,אניעםבני יהודהקניון לב קצרין01123:00
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אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה0115:55

נוב,אבני איתן,גשורחספין מרכזבני יהודה0776:25

ש"ק,מחניים. צ,קניון לב קצריןמכללת תל חיבני יהודה1116:55

אולפנת גולן,נטור,חספין,אבני איתןקניון לב קצריןכפר חרוב0887:00

אולפנת גולן, אניעם, יונתן,ש"רמגקצרין נופי גולןנוב0897:10

אליעד,גשורקצרין נופי גולןבני יהודה0847:45

נטור,נאות גולןקצרין נופי גולןגבעת יואב0857:45

חספין, רכבת בית שאןקצריןעפולה1517:55

קצרין נופי גולןאניעם0858:10

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה0118:45

ש"ק,מחניים. צ,קניון לב קצריןמכללת תל חיבני יהודה11110:30

חספין, רכבת בית שאןקצריןעפולה15111:45

חספין, בני יהדה.ת.א, אפיק, כפר חרובבתחנות.קצרין פמבוא חמה01012:00

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה01112:00

אניעם,יונתן,נטור,חספין,(ס דמוקרטי"ביה)אליעד . דקניון לב קצריןבני יהודה01114:00

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה01115:30

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה01119:15

אניעם  ,יונתן,נטור,חספיןקניון לב קצריןבני יהודה01120:15

דרום הגולן- קצרין 

קצרין- דרום הגולן 



חספין, רכבת בית שאןקצריןעפולה15120:50
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ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור0515:35

אולפנית לבנות ,יונתן,אניעם,קשתטבריה ישיבהאלוני הבשן0616:30

בני יהודה,רמת מגשימים נובטבריה אולפניתנטור0606:35

אבני איתן אולפנית בנותטבריה ישיבהחספין0636:45

כורסי.צ,גשור,ס מצפה גולן"ביה,אפיק,חספיןבית ירחנטור0716:50

כורסי. צ,מיצר,כפר חרובבית ירחמבוא חמה0727:10

חספין בני יהודהטבריהש"רמג0518:20

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור0519:20

חספין בני יהודהטבריהש"רמג05110:25

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור05111:30

חספין בני יהודהטבריהש"רמג05112:30

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור05113:40

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור05115:40

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור05117:35

ש חספין בני יהודה"רמגטבריהנטור05119:15
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בני יהודה חספיןש "רמגטבריה0517:05

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה0519:00

אליעד,גשור,אפיק,ס מצפה גולן"ביה,כורסי. צנטורבית ירח07110:15

חרוב. כ,חמה. ממיצרבית ירח07210:15

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05110:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05111:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05112:30

יונתן,נטור,ש"רמג,חספין,נוב,איתן.א,אפיק. צ,טבריה.מ.ת,אולפניתאניעםטבריה ישיבה06412:30

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05113:45

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05115:45

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05117:45

בני יהודה חספיןש "רמגטבריה05119:20

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05121:35

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05122:35

ש"בני יהודה חספין  רמגנטורטבריה05123:45

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ0976:50

עיינות ירדן,קלע אלון,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהבתחנות.קצרין א0546:55

קלע אלון,מרום גולן,עין זיוון,אורטלביס הר וגיאקדמת צבי0957:15

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין0599:45

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין01310:30

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין05911:00

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ09711:10

ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםקניון לב קצרין01411:40

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין05912:20

קלע אלון,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקצרין נופי גולן05413:10

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ09714:05

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין05914:30

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין01315:25

טבריה- דרום הגולן

דרום הגולן- טבריה 

ש"ק- ישובי צפון הגולן- קצרין 



ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםאוהלו. מ01416:10

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ09716:10

קלע אלון,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקצרין נופי גולן05416:40

עין קיניא,דל'מג,בוקעתא,אלרום,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביר'עגאוהלו לקניון .מ08718:10

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין05919:15

שעל,נשוט. צקלע אלוןקניון לב קצרין01319:30

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ09720:10

ג"מ,ז"ע,אורטל,נשוט. צאלרוםקניון לב קצרין01420:20

נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,בראון. צ,וואסט. צ,נשוט. צעין קיניאקניון קצרין, אוהלו. מ09720:55

קלע אלון ,ג"מ,ז"ע,אורטל,קדמת צביקרית שמונהקניון לב קצרין05922:15
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נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום0145:00

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא0975:45

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה0596:45

קדמת צבי,אורטל,ז"ע,ג"מ,אלרום,בוקעתא,דל'מג,עין קיניאאוהלו, קצרין נופי גולןר'עג0876:45

נשוט. צ,שעלקצרין נופי גולןקלע אלון0867:50

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא0977:50

קדמת צבי,אורטל,ז"ע,ג"מ,אלרום,בוקעתא,דל'מג,עין קיניאאוהלו, קצרין נופי גולןר'עג0878:35

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא0979:10

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה0599:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05911:00

נשוט. צ,שעלקניון לב קצריןקלע אלון01311:15

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא09711:50

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05912:25

נשוט. צ,אורטל,ז"ע,ג"מקניון לב קצריןאלרום01412:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05913:45

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05914:40

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא09714:50

נשוט. צ,וואסט. צ,בראון. צ,בוקעתא,דל שמס'מג,נווה אטיבאוהלו. מ, קניון קצריןעין קיניא09716:00

צבי. ק,אורטל,ז"ע,ג"מ,קלע אלון,קלור. מבתחנות.קצרין פקרית שמונה05416:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05918:35

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05919:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלון,קלור.מ,תלחי. מ. כבתחנות.קצרין פקנדה.מ/מטולה15920:10

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05921:30

קדמת צבי,אורטל,עין זיון,ג"מ,קלע אלוןקניון לב קצריןקרית שמונה05923:30

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםקרית שמונהאודם0585:25

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאתל חיאלרום0586:50

 (כביש גונן)מרום גולן ביס הר וגיאאלרום0947:30

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום0587:50

צומת האמיר, יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום0558:50

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאתל חיאלרום0588:50

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום0589:45

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםתל חיאודם05810:45

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםתל חיאודם05812:40

ש"ק,עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםתל חיאודם05814:25

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתא,אלרוםקרית שמונהאודם05815:40

צומת האמיר, יואב. מ,קלע. מ,אודםקרית שמונהאלרום05516:35

עין קיניה,נווה אטיב,דל שמס'מג,בוקעתאקרית שמונהאלרום05816:55

קצרין- ישובי צפון הגולן - ש "ק

ש"ק- ישובי צפון הגולן 
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קלע אלון, ס הר וגיא"ביאלרוםעיינות ירדן0949:50

קדמת צבי,אורטל, ז"ע,ג "מקניון לב קצריןביס הר וגיא09210:00

אלרום,בוקעתא,דל'מג,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאודםתל חי05810:30

קלע. מ, יואב. מ, צומת האמיראודםקרית שמונה05511:50

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםתל חי05812:20

אלרום,בוקעתא,דל'מג,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאודםתל חי05814:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה05815:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםתל חי05816:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה05817:10

אודם,קלע. מ, יואב. מ, צומת האמיראלרוםקרית שמונה05517:30

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניה,ש"קאלרוםתל חי05818:10

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה05819:20

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה05820:40

דל בוקעתא'מג,,נווה אטיב,עין קיניהאלרוםקרית שמונה05821:40
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גמלא,כנף ,מחנה רומח,אניעםצומת כורסיקצרין נופי גולן0166:30

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין0126:50

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין0157:00

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן0168:00

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין0129:00

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין0159:45

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין01211:00

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין01511:30

קשת,קניון. דאלוני הבשןקצרין אולפנה01513:10

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין01514:55

רמות, חדנס, בית המכס, קניון קצריןצומת כורסיקצרין חוצות גולן01216:10

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין01217:30

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן01618:00

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין01518:45

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן01619:10

רמות כולל הרחבה, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין01220:10

קשתאלוני הבשןקניון לב קצרין01520:55

קשת,יונתן,אניעם,קניון. דאלוני הבשןקצרין אולפנה01522:30

רמות, חדנס, בית המכסצומת כורסיקניון לב קצרין01222:45

גמלא,כנף ,מחנה רומחצומת כורסיקצרין נופי גולן01622:45
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קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן0155:40

רמת מגשימים,יונתן,קשתחספין מרכזאלוני הבשן0746:10

קניון קצרין,בית המכס, חדנס, רמותקצרין חוצות גולןצומת כורסי0127:00

אולפנת קצרין, קשתקצרין נופי גולןאלוני הבשן0157:30

כנףקצרין נופי גולןמעלה גמלא0827:50

נשוט. צקצרין נופי גולןחד נס0817:55

קצרין נופי גולןרמות0837:55

בית המכס, חדנס, רמות כולל הרחבהקניון לב קצריןצומת כורסי01210:00

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן01510:15

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי01611:15

ש"אלב/מעלה גמלא/נס-חד/רמות/כורסי- קצרין 

קצרין- ש "אלב/מעלה גמלא/נס-חד/רמות/כורסי

ישובי צפון הגולן- ש "ק



מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי01612:20

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן01512:30

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן01513:35

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן01516:10

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי01618:20

בית המכס, חדנס, רמותקניון לב קצריןצומת כורסי01218:35

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי01619:00

בית המכס, חדנס, רמותקניון לב קצריןצומת כורסי01219:15

קשתקניון לב קצריןאלוני הבשן01519:30

מחנה רומח,כנף,גמלאקניון לב קצריןצומת כורסי01620:00
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ראש פינה,מחלף אליפלט,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור0416:10

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור0416:50

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור0418:55

משמר הירדןחצורגדות0449:20

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור04110:50

משמר הירדןחצורגדות04411:00

משמר הירדןחצורגדות04412:30

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור04112:55

פינה. ר, מחלף אליפלט,מחנה יפתח.כ,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור04117:20

משמר הירדןחצורגדות04419:00

משמר הירדןחצורגדות04420:10

ראש פינה,מחלף אליפלט,כורזים,אמנון,כרכוםחצוראלמגור04120:25

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור0418:00

משמר הירדןגדותחצור0448:50

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור04110:00

משמר הירדןגדותחצור04410:30

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור04112:00

משמר הירדןגדותחצור04412:05

כרכום,אמנון, כורזים,מחנה יפתח.כ,מחלף אליפלט,פינה. ראלמגורחצור04116:15

משמר הירדןגדותחצור04418:30

כרכום,אמנון, כורזים,מחלף אליפלט,ראש פינהאלמגורחצור04119:35

משמר הירדןגדותחצור04419:50
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ר'עגקרית שמונה0377:00

ר'עגקרית שמונה0379:00

ר'עגקרית שמונה03710:55

חי-דרך תלר'עגקרית שמונה03712:10

חי-דרך תלר'עגקרית שמונה03714:05

ר'עגקרית שמונה03715:30

ר'עגקרית שמונה03716:35

חי-דרך תלר'עגקרית שמונה03718:00

ר'עגקרית שמונה03719:45

ר'עגקרית שמונה03721:15

קרית שמונה- ר 'עג

חצור- חצור    גדות - אלמגור

גדות-אלמגור    חצור - חצור 

ר'עג- קרית שמונה 
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קרית שמונהר'עג0375:30

קרית שמונהר'עג0376:30

חי-דרך תלקרית שמונהר'עג0378:00

חי-דרך תלקרית שמונהר'עג0379:45

קרית שמונהר'עג03711:30

קרית שמונהר'עג03715:00

קרית שמונהר'עג03716:00

קרית שמונהר'עג03717:15

קרית שמונהר'עג03719:00

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא0686:00

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא0686:40

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא0687:40

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא0688:35

דל שמס'מג, מסעדהעין קיניאבוקעתא0688:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06810:20

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06811:20

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06812:20

דל שמס'מג, מסעדהעין קיניאבוקעתא06812:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06814:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06815:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06816:50

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06817:30

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06818:20

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06819:10

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06820:00

מסעדהדל קניון פריד'מגבוקעתא06821:30
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מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0686:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0687:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0687:50

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0688:20

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0689:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג0689:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06810:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06811:50

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06812:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06813:40

מסעדה, דל שמס'מגבוקעתאעין קיניא06814:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06815:30

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06816:40

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06817:40

מסעדה, דל שמס'מגבוקעתאעין קיניא06818:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06820:00

מסעדהבוקעתאדל קניון פריד'מג06821:30

מסלוליעדמוצאיציאה.שקו

דל שמס'מג- בוקעתא 

בוקעתא- דל שמס 'מג

דל שמס'מג- עין קיניא 



נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא0696:30

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא0698:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06910:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06912:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06914:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06916:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06918:00

נווה אטיבדל קניון פריד'מגעין קיניא06920:00
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נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג0697:15

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג0699:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06911:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06913:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06915:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06917:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06919:00

נווה אטיבעין קיניאדל קניון פריד'מג06921:00

עין קיניא- דל שמס 'מג


