
קווים חדשים באשכול הגליל

נוסעים נכבדים,
החל מתאריך 09/07 יופעלו קווים חדשים באשכול הגליל:

 החל מתאריך 09/07

סניף צפת | יופעל קו 64
קו 64 מוצא: ג'יש מועדן פיס  |  יעד: צפת תחנה מרכזית

20:30 ,19:15 ,17:40 ,16:00 ,14:20 ,11:00 ,09:00 ,07:25 ,06:10 ימים א-ה: 05:00,
14:20 ,11:30 ,07:25 ,06:10 ימי שישי: 05:00,

22:30 מוצאי שבת: 20:45,

קו 64 מוצא: צפת תחנה מרכזית  |  יעד: ג'יש מועדן פיס 
21:15 ,20:00 ,18:30 ,17:00 ,15:15 ,12:00 ,10:00 ,08:15 ימים א-ה: 06:50,

15:10 ,12:10 ,10:00 ימי שישי: 06:50,
23:15 מוצאי שבת: 21:30,

סניף מעלות | יופעלו הקווים 322 ו 347
קו 322 מוצא: כרמיאל מכללת בראודה/א  |  יעד: יאנוח ג'ת יאנוח ג'ת ח

 20:40 ,18:40 ,17:40 ,15:40 ,13:40 ,11:40 ,09:40 ימים א-ה: 08:40,
16:15 ,14:40 ,13:40 ,11:40 ,09:40 ימי שישי: 08:40,

23:15 מוצאי שבת: 22:15,

קו 322 מוצא: יאנוח ג'ת קופת חולים  |  יעד: כרמיאל מכללת בראודה/ו
19:00 ,17:20 ,16:20 ,14:20 ,12:20 ,10:20 ,08:20 ימים א-ה: 07:20,

14:50 ,13:20 ,12:20 ,10:20 ,08:20 ימי שישי: 07:20,
21:45 מוצאי שבת: 20:45,

קו 347 מוצא: חורפיש מקאם נבי סבלאן  |  יעד: כרמיאל מכללת בראודה/ו
19:00 ,17:20 ,16:20 ,14:20 ,12:20 ,10:20 ,08:20 ימים א-ה: 07:20,

14:50 ,13:20 ,12:20 ,10:20 ,08:20 ימי שישי: 07:20,
21:45 מוצאי שבת: 20:45,

קו 347 מוצא: כרמיאל מכללת בראודה/א  יעד:חורפיש מקאם נבי סבלאן
20:40 ,18:40 ,17:40 ,15:40 ,13:40 ,11:40 ,09:40 ימים א-ה: 08:40,

16:15 ,14:40 ,13:40 , 11:40 ,09:40 ימי שישי: 08:40,
23:15 מוצאי שבת: 22:15,

סניף נהריה | יופעלו הקווים 16 ו 368
קו 16 מוצא: נהריה תחנה מרכזית  |  יעד: מטה אשר מרכז מסחרי

17:45 ,16:45 ,15:45 ,14:45 ,13:45 ,12:45 ,11:45 ,10:45 ,08:45 ,07:45  ימים א-ה: 06:45,
23:00 ,22:00 ,21:00 ,20:00 ,19:00 

16:00 ,15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,08:45 ,07:45 ימי שישי: 06:45,
22:45 , 21:45 מוצאי שבת: 20:45,

קו 16 מוצא: מטה אשר מרכז מסחרי  |  יעד: נהריה תחנה מרכזית
14:15 ,13:15 ,12:15 ,11:15 ,10:15 ,09:15 ,08:15 ,07:15  ימים א-ה: 06:15,

21:30 ,20:30 ,19:30 ,18:15 ,17:15 ,16:15 ,15:15 

15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,09:15 ,08:15 ,07:15 ימי שישי: 06:15,
23:15 ,22:15 מוצאי שבת: 21:15,

קו 368 מוצא: בית ספר ניסוי תפן מגדל תפן  |  יעד: תחנה מרכזית נהריה
17:00 ,15:45 ,14:30 ,13:15 ,12:00 ,10:45 ,09:30 ,08:15 ,07:00  ימים א-ה: 06:00,

21:00 ,19:30 ,18:15

קו 368 מוצא: תחנה מרכזית נהריה  |  יעד: בית ספר ניסוי תפן מגדל תפן
19:30 ,18:15 ,17:00 ,15:45 ,14:30 ,13:15 ,12:00 ,10:45 ,09:30 ,08:15 ,07:00 ימים א-ה: 06:00,

סניף משגב/כרמיאל | יופעל קו 370
קו 370 מוצא: מגדל תפן בית ספר ניסויי תפן  |  יעד: כרמיאל שדרות נשיאי ישראל

22:30 ,21:00 ,19:30 ,18:00 ,16:30 ,15:00 ,13:30 ,12:00 ,10:30 ,09:00 ,07:30 ימים א-ה: 06:15,

קו 370 מוצא: כרמיאל שדרות נשיאי ישראל  |  יעד: מגדל תפן בית ספר ניסויי תפן
18:45 ,17:15 ,15:45 ,14:15 ,12:45 ,11:15 ,09:45 ,08:15 ,07:00 ימים א-ה: 05:45,

 ,23:00 ,21:45 ,20:15

לתשומת לבכם:
החל מתאריך 09/07 יחול שינוי לו"ז באשכול הגליל בהתאם לטבלה מטה:

קבלה לעבודה בהתאם למנהלי החברה )טסט וראיון אישי(

נתיב אקספרס. נסיעה טובה. *3553 | www.nateevexpress.com |

יוםתוספת נסיעות בשעהיעדמוצאקו

שישי08:00נהריהעראמשה24

א-ה06:15עלמהצפת45

א-ה20:15פסוטהחיפה294

א-ה13:15אבו סנאןעכו61

א-ה14:30 | 22:15 | 23:15עכואבו סנאן61

א-ה06:00עכודיר חנא68

א-ה06:15 | 09:00טמרהחיפה170

א-ה06:35 | 04:55חיפהטמרה170

א-ה14:00הגליל העליוןעפולה175

א-ה10:30עפולההגליל העליון175

א-ה14:00הגליל העליוןעכו176

א-ה10:30עכוהגליל העליון176

א-ה | שישי | שבתנא להתעדכן באתר החברהנחףדיר אל אסד65

א-ה | שישי | שבתנא להתעדכן באתר החברהדיר אל אסדנחף65


