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אשכול הגליל - חג אלפטר

בימי חג אלפטר בין התאריכים 25/06-27/06
יופעלו הקווים במתכונת מצומצמת באשכול הגליל

קווים מושפעים, בהתאם לקובץ המצורף
מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או להתקשר לשירות לקוחות 3553* או למוקד הארצי 8787*

יעד  מוצא מס קו אזור 

חורפישחורפיש10מעלות 
מיעליאתפן303מעלות 
תפןמיעליא303מעלות 
ירכאיאנוח - גת313מעלות 
יאנוח - גתירכא313מעלות 
תפןאבו סנאן317מעלות 
אבו סנאןתפן317מעלות 
עכומעלות תרשיחא35מעלות 
מעלות תרשיחאעכו35מעלות 
מרכז מעלותתרשיחא שכ בדואית4מעלות 
תרשיחא שכ בדואיתמרכז מעלות4מעלות 
כלנית העיריהשדרות ירושלים82מעלות 
כלנית העיריהמעלות המעפילים82מעלות 
כלנית העיריהאורט מעלות82מעלות 

יעד  מוצא מס קו אזור 

כרמיאלבית גן14משגב 
בית גןכרמיאל15משגב 
דייר חנאמרכזית המפרץ169משגב 
מרכזית המפרץדייר חנא169משגב 
מכללת תל חיתרדיון177משגב 
תרדיוןמכללת תל חי177משגב 
מרכזית המפרץכפר מנדא306משגב 
כפר מנדאמרכזית המפרץ306משגב 
תרדיוןאשבל42משגב 
תרדיוןאשבל42משגב 
תרדיוןמנוף44משגב 
תרדיוןדומיידה מרכז45משגב 
א.ת בר לבדייר חנא50משגב 
דייר חנאא.ת בר לב50משגב 
פקיעיןביג כרמיאל52משגב 
ביג כרמיאלפקיעין52משגב 
דיר אל אסדנחף65משגב 
נחףדיר אל אסד65משגב 
מגד אל כרוםסאגור66משגב 
סאגורמגד אל כרום66משגב 
דיר אל אסדראמה67משגב 
ראמהדיר אל אסד67משגב 
נחףמגד אל כרום68משגב 
מגד אל כרוםנחף68משגב 

יעד  מוצא מס קו אזור 

עכועכו מ.מסחרי13עכו
אעבליןעכו151עכו
עכואעבלין151עכו
תל חיעכו176עכו
עכותל חי176עכו
ירכאאבו סנאן19עכו
אבו סנאןירכא19עכו
עכו מ.מסחרימכללת גליל מערבי2עכו
מכללת גליל מערביעכו מ.מסחרי2עכו
ירכאגוליס20עכו
גוליסירכא20עכו
עכו דוכיפתמרכזית המפרץ251עכו
אבו סנאןמרכזית המפרץ282עכו
מרכזית המפרץאבו סנאן282עכו
ירכאמרכזית המפרץ284עכו
מרכזית המפרץירכא284עכו
עכו מ.מסחריעכו3עכו
דיר אלאסדעכו302עכו
עכודיר אלאסד302עכו
עכוגדידה-מכר311עכו
עכוירכא311עכו
גדידה-מכרעכו311עכו
ירכאעכו311עכו
א.ת בר לבירכא312עכו
ירכאא.ת בר לב312עכו
כרמיאלעכו369עכו
עכוכרמיאל369עכו
ירכאעכו464עכו
עכוירכא464עכו
דייר חנאעכו68עכו
עכודייר חנא68עכו
דייר חנאעכו68עכו
עכודייר חנא68עכו

יעד  מוצא מס קו אזור 

מסוף שלומימסוף שלומי1נהריה 
מסוף שלומימסוף שלומי1נהריה 
נהריהנהריה14נהריה 
מרכזית המפרץנהריה270נהריה 
נהריהמרכזית המפרץ271נהריה 
מרכזית המפרץנהריה271נהריה 
נהריהמרכזית המפרץ272נהריה 
מרכזית המפרץנהריה272נהריה 
נהריה קניוןרח' שקד3נהריה 
מכללת סכניןעראמשה300נהריה 
עראמשהמכללת סכנין300נהריה 
אזור ת.ע בר לבאבו סנאן305נהריה 
אבו סנאןאזור ת.ע בר לב305נהריה 
נהריהמרכזית המפרץ371נהריה 
נהריהנהריה4נהריה 
נהריהנהריה7נהריה 
בן עמינהריה קניון8נהריה 
נהריה קניוןבן עמי8נהריה 

יעד  מוצא מס קו אזור 

שפרעם מסעףשפרעם חניון1שפרעם
שפרעם חניוןשפרעם מסעף1שפרעם
כאבולא.ת צור שלום157שפרעם
א.ת צור שלוםכאבול157שפרעם
שפרעםמרכזית המפרץ167שפרעם
סואעד חמירהמרכזית המפרץ167שפרעם
מרכזית המפרץשפרעם167שפרעם
מרכזית המפרץסואעד חמירה167שפרעם
טמרהמרכזית המפרץ168שפרעם
מרכזית המפרץטמרה168שפרעם
טמרה מסגד אלסלאםטמרה כניסה17שפרעם
טמרה יציאהטמרה בית עלמין17שפרעם
טמרהמרכזית המפרץ170שפרעם
מרכזית המפרץטמרה170שפרעם
ביר אל מכסורמרכזית המפרץ171שפרעם
מרכזית המפרץביר אל מכסור171שפרעם
כאבולמרכזית המפרץ255שפרעם
מרכזית המפרץכאבול255שפרעם
כרמיאל מכללת ברואדהשפרעם304שפרעם
שפרעםכרמיאל מכללת ברואדה304שפרעם
כאבולטמרה307שפרעם
טמרהכאבול307שפרעם
א.ת גבריאלכאבול315שפרעם
כאבולא.ת גבריאל315שפרעם
א.ת גבריאלאעבלין316שפרעם
אעבליןא.ת גבריאל316שפרעם
שפרעם - חיילים משוחרריםשפרעם שכ אלחורביה4שפרעם
שפרעם שכ אלחורביהשפרעם - חיילים משוחררים4שפרעם
כרמיאלאעבלין54שפרעם
אעבליןכרמיאל54שפרעם
שפרעםסחנין56שפרעם
סחניןשפרעם56שפרעם
טמרהביג כרמיאל57שפרעם
ביג כרמיאלטמרה57שפרעם
כרמיאלאעבלין54שפרעם
אעבליןכרמיאל54שפרעם
שפרעםסחנין56שפרעם
סחניןשפרעם56שפרעם
טמרהביג כרמיאל57שפרעם
ביג כרמיאלטמרה57שפרעם

יעד  מוצא מס קו אזור 

תל חיעפולה175צפת 
עפולהתל חי175צפת 
כפר הנשיאחצור הגלילית63צפת 
חצור הגליליתכפר הנשיא63צפת 
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