
הוספת נסיעות בקווים הנ"ל:
967 צפת – ביתר עילית: הוספת שתי נסיעות בימי שישי 08:00

967 ביתר עילית – צפת: הוספת שתי נסיעות במוצאי שבת בשעה 02:00
979 מירון – בני ברק: הוספת נסיעה בימי שישי בשעה 07:00
979 בני ברק – מירון: הוספת נסיעה בימים א-ה בשעה 23:00

980 צפת – בני ברק: הוספת נסיעה בימי חמישי בשעה 15:30 ובימי ראשון בשעה 07:15
980 בני ברק - צפת: הוספת נסיעה בימי חמישי בשעה 16:00 ובימי שישי בשעה 10:45 

981 צפת-בני ברק: הוספת נסיעות בימי חמישי בשעות 11:30 ו 14:30  ובימי שישי בשעה 07:00 
985 צפת – אשדוד: הוספת נסיעה בימי חמישי בשעה 15:30 ובימי שישי בשעה 07:30

987 בית שמש – חצור: הוספת נסיעה בימי חמישי בשעה 19:30 
987 חצור – בית שמש: הוספת נסיעה בימי שישי בשעה 08:00

992 צפת – ירושלים: הוספת נסיעות בימי חמישי בשעות 10:00 ו 12:00 ו 19:00 

שינוי לו"ז קו 987 מבית שמש: שינוי זמן נסיעת השעה 19:00 לשעה 19:30 ביום ה
שינוי לו"ז בקו 1: העברת הנסיעות של השעה 08:10 ו 07:10 ליציאה מתחנת האר"י/ישראל ב"ק

שינוי מסלול קו 977 צפת – חיפה ובחזרה: 
שינוי לו"ז קו 978 כרמיאל – בני ברק ובחזרה: 

שינוי לו"ז קו 12 צפת קניון/הגליל – צפת בית חולים ובחזרה: 

הוספת תחנת צומת עין זיתים מק"ט 54974 לקווים הנ"ל:
980 בני ברק  חזון איש/מרום נוה –תחנה מרכזית צפת/הורדה 

982 ירושלים מסוף אגד/הר חוצבים –תחנה מרכזית צפת/הורדה 
987 בית שמש נהר הירקון/נהר הירדן – חצור הגלילית ישיבת שפתי צדיק יהונתן 

989 נתניה הרצוג/עובדיה מברטנורא - תחנה מרכזית צפת/הורדה
990 זבולון בריכת שחיה - תחנה מרכזית צפת/הורדה

991 עפולה תחנה מרכזית עפולה/רציפים - תחנה מרכזית צפת/הורדה
992 ירושלים מסוף אגד/הר חוצבים - תחנה מרכזית צפת/הורדה

מידע עדכני ומפורט ניתן לקבל דרך אתר החברה או להתקשר לשירות לקוחות *3553
הזמנים תקפים לתאריך 16/7/2017 ייתכנו שינויים בזמני הנסיעות מומלץ להתעדכן לפני כל נסיעה.

נוסעים יקרים,
החל מיום ראשון 16.7.2017 יחול שינוי בקווי אשכול הגליל לפי הטבלאות מטה:

קבלה לעבודה בהתאם למנהלי החברה )טסט וראיון אישי(
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קווים חדשים באשכול הגליל
 החל מתאריך 16/07
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