
מתחברים בגליל

 מערך התחבורה הציבורית
בגליל משתדרג!

 עמק החולה - גליל עליון מזרחי
אזור חצור - יישובי כנרות

קווים חדשים | מסלולים משופרים | תגבור תדירויות

מעתה קל, נוח ומהיר יותר להגיע למוקדים המרכזיים ברחבי הגליל!

148
קו חדש

149
קו חדש

178
קו חדש

179
קו חדש

147
קו חדש

35 232425
קו חדש
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43 364455
קו חדש

46
קו חדש
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קו חדש



תושבים יקרים!
הרשויות  ציבורית בשיתוף  לתחבורה  הארצית  והרשות  התחבורה  משרד 
האזורית  הציבורית  התחבורה  והנגשת  לשיפור  בפרויקט  המקומיות, יצאו 

ביישובי הגליל המזרחי. כחלק מהפרויקט, מתבצעים השיפורים הבאים :

•  הרחבת השירות ליישובים נוספים
•   הוספת קווים חדשים

•   שיפור המסלולים
•  תוספת נסיעות בקווים קיימים

העומדים  החדשים  והקווים  השיפורים  אודות  מידע  תמצאו  זו  בחוברת 
למקום  בהתאם  הקרוב,  בעתיד  אתכם  לשרת  והמתוכננים  לרשותכם 

מגוריכם והיעד אליו ברצונכם להגיע.

מעתה, ההגעה בתחבורה הציבורית למוקדים מרכזיים ברחבי הגליל תהיה

קלה יותר, נוחה יותר ומהירה יותר!

דפדפו לעמוד של אזור מגוריכם למידע אודות המסלולים 
ולוחות הזמנים של הקווים החדשים והמשופרים:

יישובי עמק החולה

 מכללת תל-חי    שאר ישוב35
שיפור מסלול הקו )עמ׳ 10(

 ת.מ. קריית שמונה    שניר36
שיפור מסלול הקו )עמ׳ 11(

 ת.מ. קריית שמונה    מנרה24
שיפור מסלול הקו )עמ׳ 6(

ת.מ. קריית שמונה    מטולה20
בקרוב 

שיפור מסלול הקו )עמ׳ 5(

 מכללת תל-חי    גונן32
שיפור מסלול הקו ותדירותו )עמ׳ 8(

 מכללת תל-חי    מלכיה34
שיפור מסלול הקו ותדירותו )עמ׳ 9(

 מכללת תל חי    כפר סאלד30
שיפור מסלול הקו ותדירותו )עמ׳ 7(

 מכללת תל-חי    סאסא
קו חדש )עמ׳ 12(

178
קו חדש

 מכללת תל-חי    חולתה
קו חדש )עמ׳ 13(

179
קו חדש

יישובי כנרות

 טבריה    תל קציר23
שיפור במסלול הקו )עמ׳ 26(

 מרכז ביג, טבריה    אפיקים
קו חדש )עמ׳ 27(

25
קו חדש

יישובי גליל עליון מזרחי

צפת    מלכיה43
בקרוב

שיפור מסלול הקו )עמ׳ 15(

 עלמה    בר יוחאי
קו חדש )עמ׳ 16(

46
קו חדש

 כרמיאל  בר יוחאי
קו חדש )עמ׳ 17( 147

קו חדש

 כלנית    בר יוחאי
קו חדש )עמ׳ 18(

148
קו חדש

 כרמיאל    כלנית
קו חדש )עמ׳ 19(

149
קו חדש

יישובי אזור חצור

44
חצור הגלילית    גדות

שיפור מסלול הקו )עמ׳ 21(

ראש פינה    חצור הגלילית
קו חדש )עמ׳ 24(

55
קו חדשקו חדש

ראש פינה    חולתה
שיפור מסלול הקו )עמ׳ 22(

54

חצור הגלילית    קדרים
בקרוב: 

קו חדש

51
קו חדש
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מטולהמועדון נוער ראשונים•
מסעף הר צפיה•

מעלה הצפייה/האירוס•

הנרקיס/הנורית•

הנרקיס/האירוס•

האירוס/מעלה הצפייה•

מעלה הצפייה/הסחלב•

הלבנון/חרמון•

הארזים/מעלה ארז•

הארזים/מצפה נפתלי•

מלון הארזים/הראשונים•

הראשונים/הנדיב•

הראשונים/הצבעונים•

מצפה נפתלי/החורשה•

מצפה נפתלי/המעיין•

מעלה ארז - הטיילת/כביש 90•

הגליל העליוןמסעף כפר יובל למזרח•
יובליובל/שער מערבי•
כפר יובל א•

יובל 2•

כפר יובל מרכז•

יובל 5•

יובל 6•

כפר יובל/שער מערבי•

הגליל העליוןצומת תל חי•
תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•
קריית שמונהבית עלמין•
צומת המצודות/תל חי•

תל חי/הגלעד•

שוק עירוני/תל חי•

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•

•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפיםקריית שמונה
•תל חי/הירדן
•תל חי/שי עגנון
•תל חי/רשי
•צומת המצודות/תל חי
•בית העלמין

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•צומת תל חיהגליל העליון

•מסעף כפר יובל למזרח
•יובל/שער מערבייובל

•כפר יובל א
•יובל 2
•כפר יובל מרכז
•יובל 5
•יובל 6
•כפר יובל/שער מערבי

•הטיילתמטולה
•מצפה נפטלי/מצפה החולה
•מרכז ספורט קנדה
•הראשונים/המורג
•גן יוחנן
•הארזים/מעלה ארז
•הלבנון/חרמון
•מסעף הר צפיה
•מעלה הצפייה/האירוס
•הנרקיס/הנורית
•הנרקיס/האירוס
•האירוס/מעלה הצפייה
•מעלה הצפייה/הסחלב
•מועדון נוער ראשונים

מטולה20קריית שמונה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית קריית שמונה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
10:50 | 08:50 | 06:40

14:30 | 13:00
12:15 | 10:40 | 09:10 | 07:30 | 06:10

20:07 | 18:07 | 16:07 | 14:05
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מועדון נוער ראשונים
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
11:30 | 09:30 | 07:20

15:15 | 13:40
13:00 | 11:20 | 09:55 | 08:10 | 06:50

20:50 | 18:55 | 17:00 | 14:45
שעתֿ יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנה מרכזית קריית שמונה    מטולה20 קו

יישובי עמק החולה
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מנרהמנרה/מרכז•

מרגליותמרגליות 1•

מרגליות/מרכז•

הגליל העליוןמחנה צבאי/כביש 886•

משגב עםמשגב עם/מרכז•

הגליל העליוןמחנה צבאי/כביש 886•

מבואות החרמוןמסעף משגב עם•

מסעף מרגליות•

גוש עציוןכפר גלעדי•

הגליל העליוןמסעף כפר גלעדי•

צומת תל חי•

תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•

קריית שמונהבית עלמין•

צומת המצודות/תל חי•

תל חי/הגלעד•

שוק עירוני/תל חי•

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•

•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפיםקריית שמונה

•תל חי/הירדן

•תל חי/שי עגנון

•תל חי/רש"י

•צומת המצודות/תל חי

•בית העלמין

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי

•מסעף תל חיהגליל העליון

•כפר גלעדיגוש עציון

•מסעף כפר גלעדיהגליל העליון

•מסעף מרגליותמבואות החרמון

•מחנה צבאי/כביש 886הגליל העליון

•משגב עם/מרכזמשגב עם

•מחנה צבאי/כביש 886הגליל העליון

•מרגליות 1מרגליות

•מרגליות/מרכז

•מנרה/מרכזמנרה

מנרה24קריית שמונה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית קריית שמונה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
06:30

15:30 | 10:50
14:05 | 11:20 | 08:40 | 06:40

20:05 | 18:05 | 16:05
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מנרה/מרכז
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
07:30

16:15 | 11:50
15:05 | 12:20 | 09:40 | 07:40 | 05:00

21:00 | 19:05 | 17:05
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

כפר סאלדכפר סאלד/מרכז•

הגליל העליוןמסעף כפר סאלד•

•9779/918

שמירקיבוץ שמיר•

עמירעמיר מרכז•

מסעף עמיר•

שדה נחמיהשדה נחמיה 2•

הגליל העליוןמסעף כפר בלום/9778•

כפר בלוםמרכז קלור/כפר בלום•

הגליל העליוןכפר בלום/9778•

מסעף כפר בלום צפון•

מסעף בית הלל דרום•

קריית שמונההירדן•

הירדן/קרן היסוד•

בית ספר דנציגר/הירדן•

הירדן/שפרינצק•

הירדן/ביאליק•

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•

תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים•

תל חי/הירדן•

תל חי/שי עגנון•

תל חי/רש"י•

צומת המצודות/תל חי•

בית העלמין•

תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•בית עלמיןקריית שמונה

•צומת המצודות/תל חי
•תל חי/הגלעד
•שוק עירוני/תל חי
•תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
•הירדן/תל חי
•הירדן/משאש
•בית ספר דנציגר/הירדן
•הירדן/קרן היסוד
•הירדן/התעשיה

•מסעף בית הלל דרוםהגליל העליון
•מסעף כפר בלום/9778

•מרכז קלור/כפר בלוםכפר בלום
•כפר בלום/9778הגליל העליון

•מסעף כפר בלום צפון
•שדה נחמיה 2שדה נחמיה

•עמיר מרכזעמיר
•מסעף עמיר

•9779/918הגליל העליון
•קיבוץ שמירשמיר

•9779/918הגליל העליון
•כפר סאלד/מרכזכפר סאלד

כפר סאלד30מכללת תל חי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: מכללת תל חי קמפוס מזרחי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
06:45

14:00 | 10:00
14:15 | 12:30 | 10:30 | 08:30 | 06:40 | 05:10 *

20:15 * | 18:15 * | 16:15 *
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: כפר סאלד/מרכז
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
07:30

15:00 | 11:00
11:30 | 09:25 | 07:35 | 05:50

21:15 * | 19:30 | 17:25 * | 15:15 * | 13:25 *
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:
*נסיעות אלו מגיעות גם למרכז קלור ולתחנות המסומנות בצבע *הנסיעה מתחילה בתחנה המרכזית קרית שמונה *הנסיעה מסתיימת בתחנה המרכזית קרית שמונה

הקו עוצר בתחנות המסומנות בצבע בחלק מהנסיעות

24 30קו קו מכללת תל חי    כפר סאלדתחנה מרכזית קריית שמונה    מנרה
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גונןגונן/מרכז•

להבות הבשןלהבות הבשן/מרכז•

הגליל העליוןצומת להבות הבשן•

נאות מרדכינאות מרדכי•

כפר בלוםכפר בלום  •

מרכז קלור/כפר בלום  •

כפר בלום/כביש 9778  •

כפר בלום/מרכז  •

כפר בלום/הרחבה  •

כפר בלום/כביש 9778  •

הגליל העליוןמסעף כפר בלום דרום  •

צומת גומא  •

קריית שמונהתל חי/90  •

בית המשפט/תל חי  •

תל-חי/הנרייטה סאלד  •

תל חי/אורי אילן  •

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה  •

תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים  •

תל חי/הירדן  •

תל חי/שי עגנון  •

תל חי/רש"י  •

צומת המצודות/תל חי  •

בית העלמין  •

תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי  •

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•בית עלמיןקריית שמונה

•צומת המצודות/תל חי
•תל חי/הגלעד
•שוק עירוני/תל חי
•תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
•תל חי/סיני
•תל חי/יצחק שדה
•תל חי/ברזילי

•צומת צוק מנרההגליל העליון
•צומת גומא/כביש 977  

•כפר בלום  כפר בלום
•מרכז קלור/כפר בלום  
•כפר בלום/כביש 9778  
• כפר בלום/הרחבה
•כפר בלום/מרכז
•כפר בלום/כביש 9778

•מסעף כפר בלום דרוםהגליל העליון
•נאות מרדכינאות מרדכי

•להבות הבשן/מרכזלהבות הבשן
•מסעף להבות הבשןהגליל העליון

•גונן/מרכזגונן

גונן32מכללת תל חי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: מכללת תל חי קמפוס מזרחי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳

14:00 | 10:55 16:15 * | 14:15 * | 12:25 | 10:25 | 08:50 | 07:00
20:15 * | 18:15

שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: גונן/מרכז
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳

14:50 | 11:45 13:15 * | 11:25 | 09:35 | 07:45 | 06:15
21:00 * | 19:15 * | 17:15 * | 15:15

שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

* נסיעות אלו נכנסות למרכז קלור  * הנסיעה מסתיימת בתחנה המרכזית קריית שמונה

הקו עוצר בתחנות המסומנות בצבע בחלק מהנסיעות

מלכיהמלכיה/מרכז•
מלכיה/מרכז 2•
מסעף מלכיה/כביש 899•
דישוןדישון/מרכז•
דישון א•
דישון ב•
דישון ג•
דישון/יציאה•
מבואות החרמוןצומת דישון•
קרן נפתלי/כביש 886•
רמות נפתלירמות נפתלי/מרכז•
מבואות החרמוןמסעף רמות נפתלי•
צומת ישע•
יפתחיפתח•
מבואות החרמוןצומת האלה•
צומת ישע•
מרכז כ״ח•
מרכז מסחרי מבואות החרמון•
הגליל העליוןצומת כ''ח•
צומת גומא•
קריית שמונהתל חי/90•
בית המשפט/תל חי•
תל-חי/הנרייטה סאלד•
תל חי/אורי אילן•
תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•
תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים•
תל חי/הירדן•
תל חי/שי עגנון•
תל חי/רש"י•
צומת המצודות/תל חי•
בית העלמין•
תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•בית עלמיןקריית שמונה

•צומת המצודות/תל חי
•תל חי/הגלעד
•שוק עירוני/תל חי
•תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
•תל חי/סיני
•תל חי/יצחק שדה
•תל חי/ברזילי

•צומת צוק מנרההגליל העליון
•צומת גומא

•צומת כ''חמבואות החרמון
•מרכז כ''ח
•מועצה אזורית מבואות חרמון
•חניון שביל הפלמ"ח/כביש 899
•צומת ישע

•יפתחיפתח
•צומת האלהמבואות החרמון

•צומת ישע
•רמות נפתלי/מרכזרמות נפתלי

•מסעף רמות נפתלימבואות החרמון
•קרן נפתלי/כביש 886
•צומת דישון

•דישון/מרכזדישון
•דישון א
•דישון ב
•דישון ג
•דישון/יציאה

•צומת רמות נפתלי/מלכיההגליל העליון
•מלכיה/מרכזמלכיה

מלכיה34מכללת תל חי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: מכללת תל חי קמפוס מזרחי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳

15:45 | 10:30 14:17 * | 11:45 | 09:25 | 07:05
20:17 * | 17:15 *

שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מלכיה/מרכז
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
11:45

17:00 *
10:35 | 08:15 | 05:55

21:30 * | 18:45 * | 15:40 * | 12:55 *
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:
* נסיעות אלו מגיעות למרכז קלור ולרחוב הירדן בקריית שמונה ואינן עוצרות בתחנות המסומנות בצבע * נסיעות אלו מסתיימות בתחנה המרכזית קריית שמונה

הקו לא עוצר בתחנות המסומנות בצבע בחלק מהנסיעות אלא נוסע דרך רחוב הירדן בקריית שמונה ונכנס למרכז קלור
למידע נוסף אודות מסלול חלופה זו יש להתעדכן באתר אגד או ב-8787*

32 34קו מכללת תל-חי    מלכיהקו מכללת תל-חי    גונן
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שאר ישובשאר ישוב 3•
טל/נחלים•
טל•
יובלים/טל•
יובלים/נחלים•
שאר יישוב 1•
שאר יישוב 2•
מסעף שאר יישוב•
הגליל העליוןמסעף שאר יישוב•
חורשת-טל•
צומת הגושרים•
הגושריםהגושרים/בית הארחה•
בית הללמסעף מעיין ברוך/למערב•
בית הלל מחנה צבאי•
בית הלל/סדנה•
בית הלל א•
בית הלל ב•
בית הלל ג•
בית הלל ד•
בית הלל ה•
בית הלל ו•
הגליל העליוןמסעף בית הלל דרום•
קריית שמונההירדן•
הירדן/קרן היסוד•
בית ספר דנציגר/הירדן•
הירדן/שפרינצק•
הירדן/ביאליק•
תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•
תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים•
תל חי/הירדן•
תל חי/שי עגנון•
תל חי/רש"י•
צומת המצודות/תל חי•
בית העלמין•
תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•בית עלמיןקריית שמונה

•צומת המצודות/תל חי
•תל חי/הגלעד
•שוק עירוני/תל חי
•תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
•הירדן/תל חי
•הירדן/משאש
•בית ספר דנציגר/הירדן
•הירדן/קרן היסוד
•הירדן/התעשיה

•בית הלל אבית הלל
•בית הלל ב
•בית הלל ג
•בית הלל/סדנא
•מסעף בית הלל/למזרח
•מסעף מעין-ברוך/למזרח

•הגושרים/בית הארחההגושרים
•צומת הגושרים

•חורשת-טלהגליל העליון
•מסעף הגושרים/כביש 99

•בית ספר הר וגיאדפנה
•מסעף דפנההגליל העליון

•טל/נחליםשאר ישוב
•טל
•יובלים/טל
•יובלים/נחלים
•שאר יישוב 1
•שאר יישוב 2
•מסעף שאר יישוב

•מסעף שאר יישובהגליל העליון
•מסעף הגושרים/כביש 99

•בית ספר הר וגיאדפנה
•מסעף דפנההגליל העליון

•שאר יישוב 3שאר ישוב

שאר ישוב35מכללת תל חי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: מכללת תל חי קמפוס מזרחי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
07:00

13:30 | 09:30
14:15 | 12:30 | 10:30 | 08:45 | 07:05 | 05:40 *

20:15 | 18:15 | 16:15
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: שאר ישוב 3
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
07:45

14:30 | 10:30
13:20 | 11:20 | 09:35 | 07:50 | 06:20

21:05 * | 19:05 | 17:05 | 15:00
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:
* הנסיעה מתחילה בתחנה המרכזית קריית שמונה * הנסיעה מסתיימת בתחנה המרכזית קריית שמונה

שנירשניר/מרכז•

הגליל העליוןמסעף שניר•

מסעף דן•

דןדן/מרכז•

שאר ישובמסעף שאר יישוב•

דפנהדפנה•

מסעף דפנה•

בית ספר הר וגיא•

הגליל העליוןחורשת-טל•

צומת הגושרים•

מסעף מעין ברוך•

מעיין ברוךמעין-ברוך•

בית הללמסעף מעיין ברוך/למערב•

מסעף בית הלל/למערב•

מסעף כפר יובל/למערב•

קרית שמונהמנחת קריית שמונה/למערב•

צומת המצודות/תל חי•

בית העלמין•

תל חימכללת תל חי קמפוס מזרחי•

קריית שמונהבית עלמין•

צומת המצודות/תל חי•

תל חי/הגלעד•

שוק עירוני/תל חי•

תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•

•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפיםקריית שמונה
•תל חי/הירדן
•תל חי/שי עגנון
•תל חי/רש"י
•צומת המצודות/תל חי
•בית העלמין

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•בית עלמיןקרית שמונה

•צומת המצודות
•מסעף איזור תעשיה
•מנחת קריית שמונה/למזרח

•מסעף כפר יובל/למזרחבית הלל
•מסעף בית הלל/למזרח

•מסעף מעין ברוךהגליל העליון
•מעין-ברוךמעיין ברוך

•מסעף מעין-ברוך/למזרחבית הלל
•צומת הגושריםהגושרים

•חורשת-טלהגליל העליון
•מסעף הגושרים/כביש 99

•בית ספר הר וגיאדפנה
•דפנה

•מסעף דפנההגליל העליון
•מסעף שאר יישובשאר ישוב

•דן/מרכזדן
•מסעף תל דןהגליל העליון

•בית ספר שדה חרמון
•שניר/מרכזשניר

שניר36קריית שמונה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית קריית שמונה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
06:45

14:00 | 10:00
12:20 | 10:25 | 08:40 | 06:55 | 05:15

20:05 | 18:05 | 16:05 | 14:05
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: שניר/מרכז
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
07:30

15:00 | 11:00
13:15 | 11:20 | 09:35 | 07:50 | 06:05

21:00 | 19:00 | 17:00 | 15:00
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

35 36מכללת תל-חי    שאר ישובקו תחנה מרכזית קריית שמונה    שנירקו
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תל חימכללת תל חי•
מכללת תל חי קמפוס מזרחי•
קריית שמונהצומת המצודות/תל חי•
מרכז מסחרי/תל חי•
תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה•
תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים•
תל חי/סיני•
תל חי/יצחק שדה•
תל חי/ברזילי•
הגליל העליוןצומת צוק מנרה•
מבואות החרמוןמועצה אזורית מבואות חרמון•
חניון שביל הפלמ"ח/כביש 899•
צומת ישע•
הגליל העליוןצומת רמות נפתלי/מלכיה•
אביביםאביבים מר.•
אביבים יציאה•
מרום הגלילמסעף אביבים•
יראוןיראון 1•
יראון 2•
יראון 1•
הגליל העליוןמסעף יראון•
ברעםמסעף ברעם צפון•
ברעם•
הגליל העליוןמסעף דובב•
דוב''בדובב 2•
דוב''ב מרכז•
דוב''ב קופת חולים•
דובב אלון/אלה•
דובב יציאה•
הגליל העליוןצומת חירם•
אזור תעשיה סאסא•
סאסאמסעף סאסא•

•מסעף סאסאסאסא
•סאסא

•מסעף סאסאהגליל העליון
•אזור תעשיה סאסא
•צומת חירם
•מסעף דובב

•דובב 2דוב''ב
•דוב''ב מרכז
•דוב''ב קופת חולים
•דובב אלון/אלה
•דובב יציאה

•מסעף ברעם צפוןברעם
•ברעם

•מסעף ברעם צפוןהגליל העליון
•יראון 1יראון

•יראון 1
•אביבים כניסהאביבים

•אביבים 2
•מסעף מלכיה/כביש 899מלכיה

•צומת האלהמבואות החרמון
•צומת ישע
•מרכז מסחרי מבואות החרמון

•צומת כ''חהגליל העליון
•צומת גומא

•תל חי/90קריית שמונה
•בית המשפט/תל חי
•תל-חי/הנרייטה סאלד
•תל חי/אורי אילן
•תחנה מרכזית קריית שמונה/הורדה
•תחנה מרכזית קריית שמונה/רציפים
•תל חי/הירדן
•צומת המצודות/תל חי

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•מכללת תל חי

מכללת תל חי178סאסא
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: מסעף סאסא
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

14:40 | 07:10 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מכללת תל חי
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

18:45 | 16:15 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תל חימכללת תל חי•

מכללת תל חי קמפוס מזרחי•

קריית שמונהצומת המצודות/תל חי•

מרכז מסחרי/תל חי•

תל חי/יצחק שדה•

הגליל העליוןצומת גומא•

צומת כ''ח•

שדה אליעזרשדה אליעזר כניסה•

שדה אליעזר 7•

יסוד המעלהצומת יסוד המעלה•

צומת השיכון•

בריכת שחייה/המייסדים•

מרפאה/המייסדים•

בית כנסת עתיק/האגם•

האגם/הפרדסים•

אזור התעשייה•

השמורה/אלונים•

חולתהמזכירות•

•מזכירותחולתה
•מרפאה/המייסדיםיסוד המעלה

•בית כנסת עתיק/האגם
•האגם/הפרדסים
•אזור התעשייה
•השמורה/אלונים
•מועצה מקומית/המייסדים
•המייסדים/התאנה
•צומת השיכון
•צומת יסוד המעלה

•שדה אליעזר כניסהשדה אליעזר
•שדה אליעזר 7

•צומת יסוד המעלהיסוד המעלה
•צומת כ''חהגליל העליון

•צומת גומא
•תל חי/90קריית שמונה

•תל-חי/הנרייטה סאלד
•תל חי/הירדן
•צומת המצודות/תל חי

•מכללת תל חי קמפוס מזרחיתל חי
•מכללת תל חי

מכללת תל חי179חולתה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

הקו לא עוצר בתחנות המסומנות בצבע בחלק מהנסיעות אלא נוסע דרך רחוב הירדן בקריית שמונה ונכנס למרכז קלור
למידע נוסף אודות מסלול חלופה זו יש להתעדכן באתר נתיב אקספרס או ב-8787*

תחנת המוצא: חולתה - מזכירות
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

15:05 * | 13:30 * | 09:40 | 08:05 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מכללת תל חי
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

20:25 * | 19:15 * | 16:15 | 14:25 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

* נסיעות אלו מגיעות למרכז קלור ולרחוב הירדן בקריית שמונה ואינן עוצרות בתחנות המסומנות בצבע

178קו
קו חדש

179קו
קו חדש

חולתה    מכללת תל-חי סאסא    מכללת תל-חי
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מלכיהמלכיה/מרכז•
מלכיה/מרכז 2•
אביביםאביבים מר.•
אביבים יציאה•
מרום הגלילמסעף אביבים•
יראוןיראון 1•
יראון 2•
יראון 1•
הגליל העליוןמסעף יראון•
מסעף ברעם צפון•
ברעםמסעף ברעם צפון•
ברעם•
הגליל העליוןמסעף דובב•
דוב''בדובב 2•
דוב''ב מרכז•
דובב אלון/אלה•
דובב יציאה•
הגליל העליוןצומת חירם•
אזור תעשיה סאסא•
סאסאמסעף סאסא•
הגליל העליוןמסעף סאסא•
אזור תעשיה סאסא•
צומת חירם•
צבעוןצבעון 1•
נחל-צבעון•
ג'ישמסעף גוש חלב•
ספסופהמסעף ספסופה צפון•
מסעף ספסופה•
מרום הגלילמסעף אור הגנוז•
בר יוחאימסעף בר יוחאי•
אור הגנוזאור הגנוז מרכז•
מרום הגלילמסעף אור הגנוז•
צומת מירון•
צומת עין זיתים•
צומת עין זיתים•
צפתצומת צפת•
תחנה מרכזית צפת/הורדה•

•תחנה מרכזית צפת/רציפיםצפת
•צומת ביריהביריה

•צומת עין זיתיםמרום הגליל
•צומת מירוןמירון

•מסעף אור הגנוזמרום הגליל
•מסעף בר יוחאיבר יוחאי

•אור הגנוז מרכזאור הגנוז
•מסעף ספסופהספסופה

•אזור תעשיה ספסופה
•מסעף גוש חלבג'יש

•צבעון 1צבעון
•נחל-צבעון

•צומת חירםהגליל העליון
•אזור תעשיה סאסא

•מסעף סאסאסאסא
•מסעף סאסאהגליל העליון

•אזור תעשיה סאסא
•צומת חירם

•מסעף דובבמרום הגליל
•דובב 2דוב''ב

•דוב''ב מרכז
•דוב''ב קופת חולים
•דובב אלון/אלה
•דובב יציאה

•מסעף ברעם צפוןברעם
•ברעם

•מסעף ברעם צפוןהגליל העליון
•יראון 1יראון

•יראון 2
•יראון 1

•אביבים כניסהאביבים
•אביבים 2

•מלכיה/מרכזמלכיה

מלכיה43צפת
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית צפת
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳ יום - ש׳

20:45 09:30 | 06:20
13:30

12:15 | 10:15 | 08:00 | 06:20
19:30 | 17:00 | 16:00 | 14:15

שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מלכיה
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳ יום - ש׳

22:15 11:00 | 07:35
14:45

11:30 | 09:15 | 07:35
18:15 | 15:30 | 13:30

שעתֿ יציאה 
מתחנת מוצא:

צפת    מלכיה43קו

בקרוב! - מסלולו של הקו יורחב בתוך היישובים אביבים, דוב"ב וסאסא

יישובי גליל עליון מזרחי

14  15- 



בר יוחאיבר יוחאי•

מרום הגלילמסעף אור הגנוז•

צומת מירון•

צומת עין זיתים•

ח.ע.זיתים•

חניון עין זיתים•

דלתוןדלתון 2•

דלתון 5•

דלתון 4•

דלתון 3•

דלתון 1•

מרום הגלילמסעף דלתון•

מסעף אזור תעשייה•

כרם בן זמרהאשכול אלנבי/מעלה הכרם•

מעלה הכרם/תירוש•

אשכול אלנבי/מעלה הכרם•

מרום הגלילמסעף כרם בן זמרה•

ריחאנייהבית ספר•

מעון•

קופ"ח כללית•

מרום הגלילמסעף ריחנייה•

מסעף ריחנייה•

עלמהעלמה 1•

עלמה 3•

•עלמה מרכזעלמה
•עלמה א
•עלמה 1

•בית ספרריחאנייה
•מעון
•קופ"ח כללית

•מסעף ריחנייהמרום הגליל
•אשכול אלנבי/מעלה הכרםכרם בן זמרה

•מעלה הכרם/תירוש
•אשכול אלנבי/מעלה הכרם

•מסעף כרם בן זמרהמרום הגליל
•אזור תעשיה דלתון

•דלתון 2דלתון
•דלתון 5
•דלתון 4
•דלתון 3
•דלתון 1

•מסעף דלתוןמרום הגליל
•חניון עין זיתים
•ח.ע.זיתים
•צומת עין זיתים

•צומת מירוןמירון
•בית אריזה

•מסעף אור הגנוזמרום הגליל
•בר יוחאיבר יוחאי

בר יוחאי46עלמה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: עלמה - מרכז
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

15:45 | 12:15 | 08:15 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: בר יוחאי
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

20:00 | 18:00 | 11:00 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

כרמיאלתחנת רכבת כרמיאל/רציפים•
החרושת/העמק•
החרושת/המלאכה•
החרושת/המלאכה•
משרד הרישוי•
החרושת/היזם•
החרושת/העסקים•
החרושת/בית עלמין•
מתחם ביג כרמיאל•
צומת מעלה כמון/כביש 85•
שזורשזור•
מרפאה•
בית העם•
מסעף שזור•
מרום הגלילצומת סאג'ור•
ראמהצומת ראמה•
מורןצומת מורן•
עין אל אסדצומת חנניה צומת שבע•
צומת עין אל אסד•
עין אל אסד/כניסה•
עין אל אסד א•
עין אל אסד ב•
עין אל אסד ג•
עין אל אסד ד•
עין אל אסד/יציאה•
מרום הגלילמסעף עין אל אסד•
מסעף פרוד•
אמיריםמצפה כנרת/יפה נוף•
מזכירות/האורנים•
מצפה כנרת/החורש•
שפרמסעף אמירים•
כפר שמאיכפר שמאי 1•
כפר שמאי 2•
בית כנסת•
מרום הגלילמסעף כפר שמאי•
מסעף מושב מירון•
מירוןצומת מירון•
בית אריזה•
מרום הגלילמסעף אור הגנוז•
בר יוחאיבר יוחאי•

•בר יוחאיבר יוחאי
•מועצה אזורית/מרום הגלילמרום הגליל

•מסעף אור הגנוז
•חניון מירון

•מירון 1מירון
•כפר שמאי 1כפר שמאי

•כפר שמאי 2
•בית כנסת

•מסעף כפר שמאימרום הגליל
•מצפה כנרת/יפה נוףאמירים

•מזכירות/האורנים
•מצפה כנרת/החורש

•מסעף אמיריםמרום הגליל
•מסעף פרוד
•צומת עין אל אסד

•עין אל אסד/כניסהעין אל אסד
•עין אל אסד א
•עין אל אסד ב
•עין אל אסד ג
•עין אל אסד ד
•עין אל אסד/יציאה
•מסעף עין אל אסד
•צומת שבע

•צומת מורןמורן
•צומת ראמהראמה

•צומת ראמה מערבמרום הגליל
•שזורשזור

•מרפאה
•בית העם
•מסעף שזור

•מתחם ביג כרמיאלכרמיאל
•החרושת/מעלה כמון
•החרושת/העסקים
•החרושת/היוצרים
•החרושת/החרמש
•החרושת/החרמש
•החרושת/העמק
•תחנת רכבת כרמיאל/הורדה

כרמיאל147בר יוחאי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: בר יוחאי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

20:10 | 18:10 | 11:10 | 05:40 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: תחנת רכבת כרמיאל
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

18:40 | 15:05 | 09:40 | 07:05 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

46קו
קו חדש

147קו
קו חדש

בר יוחאי    כרמיאל עלמה    בר יוחאי

 -17  16בקרוב! - מסלולו של הקו יורחב בתוך היישובים דלתון ועלמה



כלניתמזכירות•
כלנית 1•
כלנית 2•
מרום הגלילמסעף כלנית•
כלא צלמון•
מגארראס אל חביה 2•
שכונת אלגמשה/ליד בית ספר•
טפחותישיבת הסדר נתיב/הזית•
הזית/החיטה•
הזית/הערבה•
הרימון/הזית•
ישיבת הסדר נתיב/הזית•
מגארשכונת אלגמשה 9•
שכונה דרומית ד•
מועצה מקומית מגאר•
שכונה מזרחית ב•
מרום הגלילמחנה אלון•
חזוןחזון•
מרום הגלילמחווה אלון•
מסעף ענבר•
מסעף כפר חנניה•
כפר חנניהכפר חנניה 2•
כפר חנניה 1•
כפר חנניה ב•
כפר חנניה ג•
כפר חנניה 3•
הרימון/השיקמה•
הרימון/הגפן•
הרימון/הזית•
מרום הגלילצומת חנניה•
צומת שש/חלפתא•
עין אל אסדצומת חנניה צומת שבע•
מרום הגלילמסעף עין אל אסד•
מסעף פרוד•
שפרמסעף אמירים•
מרום הגלילמסעף כפר שמאי•
מסעף מושב מירון•
מירוןצומת מירון•
בית אריזה•
מרום הגלילמסעף אור הגנוז•
בר יוחאיבר יוחאי•

•בר יוחאיבר יוחאי
•מועצה אזורית/מרום הגלילמרום הגליל

•מסעף אור הגנוז
•חניון מירון

•מירון 1מירון
•מסעף כפר שמאימרום הגליל

•מסעף אמירים
•מסעף פרוד
•מסעף עין אל אסד

•צומת שבעעין אל אסד
•צומת שש/חלפתאמרום הגליל

•מסעף כפר חנניה
•כפר חנניה 2כפר חנניה

•כפר חנניה 1
•כפר חנניה ב
•כפר חנניה ג
•כפר חנניה 3
•הרימון/השיקמה
•הרימון/הגפן
•הרימון/הזית

•צומת חנניהמרום הגליל
•מסעף ענבר
•מחנה אלון

•חזוןחזון
•מסעף מחווה אלוןמרום הגליל

•מגאר ג'/מרכזמגאר
•שכונה דרומית ד
•שכונת אלגמשה 8

•ישיבת הסדר נתיב/הזיתטפחות
•הזית/החיטה
•הזית/הערבה
•הרימון/הזית
•ישיבת הסדר נתיב/הזית

•שכונת אלגמשה/ליד בית ספרמגאר
•בי"ס מופתן
•מראר
•ראס אל חביה 2
•ראס אל חביה 1

•כלא צלמוןמרום הגליל
•כלנית 1כלנית

•כלנית 2
•מזכירות

כלנית148בר יוחאי
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: בר יוחאי
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

20:05 | 18:00 | 11:00 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: כלנית - מזכירות
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

19:10 | 15:35 | 08:05 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

כרמיאלתחנת רכבת כרמיאל/רציפים•
החרושת/העמק• החרושת/המלאכה• החרושת/המלאכה• משרד הרישוי• החרושת/היזם• החרושת/העסקים• החרושת/בית עלמין• מתחם ביג כרמיאל• צומת מעלה כמון/כביש 85• שזורשזור•
מרפאה• בית העם• מסעף שזור• מרום הגלילצומת סאג'ור•
ראמהצומת ראמה•
מורןצומת מורן•
עין אל אסדצומת שבע•
מרום הגלילצומת שש/חלפתא•
מסעף כפר חנניה• כפר חנניהכפר חנניה 2•
כפר חנניה 1• כפר חנניה ב• כפר חנניה ג• כפר חנניה 3• הרימון/השיקמה• הרימון/הגפן• הרימון/הזית• מרום הגלילצומת חנניה•
מסעף ענבר• מסעף מחווה אלון• מגארמגאר ג'/מרכז•
שכונה דרומית ד• שכונת אלגמשה 8• טפחותישיבת הסדר נתיב/הזית•
הזית/החיטה• הזית/הערבה• הרימון/הזית• ישיבת הסדר נתיב/הזית• מגארשכונת אלגמשה/ליד בית ספר•
בי"ס מופתן• מראר• ראס אל חביה 2• ראס אל חביה 1• מרום הגלילכלא צלמון•
כלניתכלנית 1•
כלנית 2• מזכירות•

•מזכירותכלנית
•כלנית 1
•כלנית 2

•מסעף כלניתמרום הגליל
•כלא צלמון

•ראס אל חביה 2מגאר
•שכונת אלגמשה/ליד בית ספר

•ישיבת הסדר נתיב/הזיתטפחות
•הזית/החיטה
•הזית/הערבה
•הרימון/הזית
•ישיבת הסדר נתיב/הזית

•שכונת אלגמשה 9מגאר
•שכונה דרומית ד
•מועצה מקומית מגאר
•שכונה מזרחית ב

•מחווה אלוןמרום הגליל
•מסעף ענבר
•מסעף כפר חנניה

•כפר חנניה 2כפר חנניה
•כפר חנניה 1
•כפר חנניה ב
•כפר חנניה ג
•כפר חנניה 3
•הרימון/השיקמה
•הרימון/הגפן
•הרימון/הזית

•צומת חנניהמרום הגליל
•צומת שש/חלפתא

•צומת שבעעין אל אסד
•צומת מורןמורן

•צומת ראמהראמה
•צומת ראמה מערבמרום הגליל

•שזורשזור
•מרפאה
•בית העם
•מסעף שזור

•מתחם ביג כרמיאלכרמיאל
•החרושת/מעלה כמון
•החרושת/העסקים
•החרושת/היוצרים
•החרושת/החרמש
•החרושת/החרמש
•החרושת/העמק
•תחנת רכבת כרמיאל/הורדה

כרמיאל149כלנית
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: כלנית - מזכירות
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

12:25 | 08:25 | 05:55 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: תחנת רכבת כרמיאל
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

19:40 | 14:05 | 07:05 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

148קו
קו חדש

149קו
קו חדש

כלנית    כרמיאלבר יוחאי    כלנית

 -19  18בקרוב! - מסלולו של הקו יורחב בתוך כלניתבקרוב! - מסלולו של הקו יורחב בתוך כלנית



חצור הגליליתתחנה מרכזית חצור הגלילית/רציפים•

ראש פינהמסעף חצור הגלילית•

הגליל העליוןצומת מחניים•

מחנייםהרחבה•

מזכירות•

הגליל העליוןצומת מחניים•

משמר הירדןהמושבה 1•

המושבה 2•

בני צפת 1•

ורד הירדן 1•

ורד הירדן 2•

מבואות החרמוןמסעף משמר הירדן•

גדותגדות מרכז•

•גדות מרכזגדות

•מסעף גדותמבואות החרמון

•המושבה 1משמר הירדן

•המושבה 2

•בני צפת 1

•ורד הירדן 1

•ורד הירדן 2

•מסעף משמר הירדןמבואות החרמון

•הרחבהמחניים

•מזכירות

•צומת מחנייםהגליל העליון

•צומת מחנייםחצור הגלילית

•תחנה מרכזית חצור הגלילית/הורדה

חצור הגלילית44גדות
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: גדות - מרכז
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
10:30 | 08:50
14:05 | 12:05 20:15 | 18:45 | 16:10 | 13:45 | 12:05 | 09:10 שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: תחנה מרכזית חצור הגלילית
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
10:15 | 08:35
13:50 | 11:50 20:00 | 18:30 | 15:55 | 13:30 | 11:50 | 08:55 שעתֿ יציאה 

מתחנת מוצא:

גדות    חצור הגלילית44קו

יישובי אזור חצור

20  21- 



•תחנה מרכזית ראש פינהראש פינה

•דוד שו''ב/התמרים

•דוד-שו"ב/משעול גונן

•תחנה מרכזית

•תחנה מרכזית

•תחנה מרכזית חצור הגלילית/הורדהחצור הגלילית

•תחנה מרכזית חצור הגלילית/רציפים

•צומת איילת השחרמבואות החרמון

•איילת השחר מרכזאיילת השחר

•מסעף איילת השחר

•צומת איילת השחרמבואות החרמון

חולתהמזכירות•

יסוד המעלהבית כנסת עתיק/האגם•

האגם/הפרדסים•

אזור התעשייה•

השמורה/אלונים•

מועצה מקומית/המייסדים•

המייסדים/התאנה•

צומת השיכון•

צומת יסוד המעלה•

שדה אליעזרשדה אליעזר כניסה•

שדה אליעזר 7•

שדה אליעזר 1•

מזכירות•

המשך תחנות הקו 

חולתה54ראש פינה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

•שדה אליעזר 7שדה אליעזר
•שדה אליעזר 1
•מזכירות
•שדה אליעזר 5
•שדה אליעזר 6
•בית בטבע
•שדה אליעזר 7

•צומת יסוד המעלהיסוד המעלה
•צומת השיכון
•בריכת שחייה/המייסדים
•מרפאה/המייסדים
•בית כנסת עתיק/האגם
•האגם/הפרדסים
•אזור התעשייה
•השמורה/אלונים

•מזכירותחולתה

שדה אליעזר 5•

שדה אליעזר 6•

בית בטבע•

שדה אליעזר 7•

מבואות החרמוןצומת אילת השחר•

איילת השחרמסעף איילת השחר•

איילת השחר מרכז•

מבואות החרמוןצומת איילת השחר•

חצור הגליליתצומת מחניים•

תחנה מרכזית חצור הגלילית/הורדה•

ראש פינהתחנה מרכזית ראש פינה•

דוד שו''ב/התמרים•

דוד-שו"ב/משעול גונן•

תחנה מרכזית ראש פינה•

דרך הגליל/מעלה גיא אוני•

המשך תחנות הקו 

תחנת המוצא: תחנה מרכזית ראש פינה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
08:30 | 06:20 | 04:45

13:45 | 11:00
11:00 | 08:30 | 06:20 | 04:45

20:00 | 15:45
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: מזכירות
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
09:30 | 07:20 | 05:30

14:45 | 12:00
12:00 | 09:30 | 07:20 | 05:30

21:00 | 16:45
שעתֿ יציאה 

מתחנת מוצא:

ראש פינה    חולתה54קו

22  23- 



חצור הגליליתחוני המעגל/צה״ל•

דרך הבנים/צה"ל•

מעלה חוני המעגל/בן ציון נתניהו•

דרך הבנים/אזור התעשייה•

בית חרושת פרי הגליל•

פרי הגליל/דרך הבנים•

ראש פינהדרך הגליל/מעלה גיא אוני•

תחנה מרכזית ראש פינה•

דרך הגליל/דוד שו"ב•

דרך הטחנה/התמרים•

דרך הטחנה /האלה•

דרך הטחנה/האלון•

דרך הטחנה/דרך הטורקית•

דוד-שו"ב/משעול הזיתים•

דוד שו''ב/התמרים•

דוד-שו"ב/משעול גונן•

בי"ס וילקומי'ץ•

מועדון פיס לגיל הזהב•

התורמוס•

הרקפת•

האירוס•

האירוס/הנרקיס•

דרך הגליל/מעלה גיא אוני•

•תחנה מרכזית ראש פינהראש פינה
•דרך הגליל/דוד שו"ב
•דרך הטחנה/התמרים
•דרך הטחנה /האלה
•דרך הטחנה/האלון
•דרך הטחנה/דרך הטורקית
•דוד-שו"ב/משעול הזיתים
•דוד שו''ב/התמרים
•דוד-שו"ב/משעול גונן
•בי"ס וילקומי'ץ
•מועדון פיס לגיל הזהב
•התורמוס
•הרקפת
•האירוס
•האירוס/הנרקיס
•תחנה מרכזית
•תחנה מרכזית
•צומת ראש פינה
•תחנה מרכזית
•צומת כפר הנשיא

•מסוף חצור הגליליתחצור הגלילית
•פרי הגליל/דרך הבנים
•מרכז מסחרי
•דרך הבנים/הירדן
•חוני המעגל/צה״ל

חצור הגלילית55ראש פינה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית ראש פינה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳

17:00 | 13:00 | 08:00 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: חוני המעגל/צה״ל
כיוון 2

ימים א׳-ה׳

17:40 | 13:40 | 08:40 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

55קו
קו חדש

ראש פינה    חצור הגלילית

יישובי כנרות

25 - 24  



תל קצירתל קציר•

עמק הירדןמסעף תל קציר•

צומת מעגן•

מסעף מעגן•

מכללת צמח•

חוף צמח•

מועצה אזורית עמק הירדן•

דגניה א'דגניה א'•

דגניה ב'דגניה ב'•

עמק הירדןצומת דגניה ב'•

דגניה א/מוזיאון בית גורדון•

בית ספר אזורי בית ירח•

מסעף אוהלו•

המושבה כנרתהמושבה כנרת•

חוף צינברי•

טבריהחוף שיקמים•

קבר רבי מאיר•

חמי טבריה•

חוף גנים•

חוף גיא•

הבנים/הקישון•

יהודה הלוי-דנילוף סנטר•

תחנה מרכזית טבריה/הורדה•

•תחנה מרכזית טבריה/רציפיםטבריה
•יהודה הלוי-דנילוף סנטר
•יוחנן בן זכאי/יהודה הלוי
•יוחנן בן זכאי/335
•הגליל-גן העיר
•הגליל/הקישון
•הגליל/פנורמה
•חוף גיא
•חוף גנים
•חמי טבריה
•כביש 90/שדרות אליעזר קפלן
•חוף שיקמים

•חוף צינבריהמושבה כנרת
•המושבה כנרת

•אחוזת אוהלועמק הירדן
•בית ספר אזורי בית ירח
•דגניה א'

•דגניה א'דגניה א'
•דגניה ב'דגניה ב'

•דגניה ב'עמק הירדן
•מועצה אזורית עמק הירדן
•חוף צמח
•מכללה-איזורית עמק הירדן
•מסעף מעגן
•צומת מעגן
•מסעף תל קציר

•תל קצירתל קציר

תל קציר23טבריה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: תחנה מרכזית טבריה
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳

13:05 | 11:00 20:50 | 19:30 | 17:00 | 15:30 | 13:05 | 11:00 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: תל קציר
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
06:45

13:45 | 11:35
13:45 | 11:35 | 06:45

21:20 | 20:05 | 17:40 | 16:10
שעת יציאה 

מתחנת מוצא:

אפיקיםמזכירות•
עמק הירדןצומת אפיקים•
מסעף שער הגולן•
מסעף בית זרע•
מפעלים אזוריים צמחמפעלים אזוריים צמח•
עמק הירדןחוף צמח•
מועצה אזורית עמק הירדן•
מועצה אזורית עמק הירדן•
צומת דגניה ב'•
דגניה א'/מוזיאון בית גורדון•
בית ספר אזורי בית ירח•
מסעף אוהלו•
אחוזת אוהלו•
המושבה כנרתמוזיאון•
כביש 767/המייסדים•
כביש 767/האומנים•
המושבה כנרת 2•
מרכז פיס לנוער•
המושבה כנרת 3•
מסעף המושבה כנרת•
עמק הירדןצומת אלומות•
אלומותאלומות 2•
יבנאלצומת אלומות•
פוריה כפר עבודהכפר עבודה 2•
מסעף נווה עובד•
פוריה עיליתהרימון/דרך הים•
דרך השקד/השיזף•
דרך השקד/הזית•
דרך השקד/השדרה•
עמק הירדןצומת פוריה עילית ד'•
פוריה נווה עובדנווה עובד ב'•
בית העם•
נווה עובד א'•
עמק הירדןמסעף נווה עובד•
בית חולים פוריה•
טבריהבית עלמין רמת טבריה•
בית עלמין הזורעים•
מסעף הזורעים•
מתחם ביג•

•מתחם ביגטבריה
•מסעף אזור תעשיה
•מסעף הזורעים
•בית עלמין הזורעים

•בית חולים פוריהעמק הירדן
•נווה עובד א'פוריה נווה עובד

•בית העם
•מרפאה

•מסעף נווה עובד ד'עמק הירדן
•צומת פוריה עיליתפוריה עילית

•דרך השקד/הזית
•דרך השקד/השיזף
•הרימון/דרך השקד

•כפר עבודה 2פוריה כפר עבודה
•מסעף כפר עבודה  

•כפר עבודה 1יבנאל
•צומת אלומותעמק הירדן

•אלומות 2אלומות
•צומת אלומותיבנאל

•מסעף המושבה כנרתהמושבה כנרת
•המושבה כנרת 2
•מרכז פיס לנוער
•המושבה כנרת 3
•מוזיאון

•אחוזת אוהלועמק הירדן
•בית ספר אזורי בית ירח
•דגניה א'
•מסעף דגניה ב'
•דגניה ב'
•מועצה אזורית עמק הירדן

•מפעלים אזוריים צמחמפעלים אזוריים צמח
•מסעף בית זרעעמק הירדן

•מסעף שער הגולן
•מזכירותאפיקים

אפיקים25טבריה
ישובתחנות במסלולתחנות במסלולישוב

תחנת המוצא: טבריה - מתחם ביג
כיוון 1

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
09:30

14:15 | 12:00 21:00 | 18:50 | 16:30 | 14:15 | 12:00 | 09:30 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

תחנת המוצא: אפיקים - מזכירות
כיוון 2

ימים א׳-ה׳ יום - ו׳
08:15

13:00 | 10:30 19:50 | 17:30 | 15:15 | 13:00 | 10:30 | 08:15 שעת יציאה 
מתחנת מוצא:

23 25קוקו
קו חדש

מרכז ביג, טבריה    אפיקיםטבריה    תל קציר

  26 - 27בקרוב! - הקו ייכנס לתוך ביה״ח פוריהבקרוב! - הקו ייכנס לתוך קבוצת כנרת



למידע נוסף

מוקד כל קו 8787*
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יישומון כל קו


