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ר רבר&עזוגז, ב ד\־ רץ־בכר מעטוזלם שטה ג ו
עיחעייגז:* ץ1 ילדים לגזגוץוך זגזגים ץלוםג\ז קיווי*וסיגבוםים דהייגזוז ללווזווזך

אילת באר־שבע ירושלים תל־אביב חיפה שמונה קדית
אל

מ
תל־אביב דרך  תל־אביב דרך

חיפה דרך או
963

06.00 ,08.15 ,13.00 
14.00,15.00 ,16.00

841 ,842 ,845
*05.45-19.20

בערך ד׳ 30-45 כל

500,501 ,505
*05.45-20.15

בערך דקות 30 כל
4- טיפווווד קירית

 חיפה דרך
תל־אביב דרך או

 חיפה דרך
תל־אביב דרך או

962
06.30

ביום פעם

971
06.30

270,271 ,962
04.35-22.30

בערך ד׳ 15 כל

עכו דרך 4וודריוז-

תל־אביב דרך תל־אביב דרך 952 ,955
07.15 ,14.15

ביום פעמיים

823 ,824
*05.30-19.35

דקות 30 כל

331/2 ,341 ,431
04.30-21.30

בערך ד׳ 30 כל

 גולני צומת דרך
431 בקו השתמש 4-וצרת

תל־אביב דרך תל־אביב דרך 961 ,963 
06.45-( 18.00)

בערך ד׳ 60-80 כל

830,841
06.00-20.00

בערך ד׳ 30-45 כל

430,431
05.40-20.00

בערך ד׳ 30-40 כל

841 ,541
07.00—(22-.30)

בערך שעה כל
4כגבריוז-

991
08.30 ,23.00

ביום פעמיים

995
 06.15־16.00

ביום יציאות 7

940 ,945 ,947
05.40-20.00

בערך די 30-50 כל

900,901 ,921
05.35-23.00

בערך ד׳ 15-20 כל

500,501 ,502
05.20-21.00

בערך ד' 30-40 כל
4תיפוז-

תלזאביב דרך תל־אביב דרך 952 ,953 ,955
(07.00) ,(07.45) ,(14.45)

דרךבית־שאן גם אפשר

820/1/3/4 ,830,842
*05.25-120.30)

בערך ד' 20-30 כל

ועוד 301/2,434
05.45-21.30 

בערך ד׳ 20-30 כל

841 ,842
(07.30)—(2 1.30)

בערך ד׳ 30-60 בל
4- עפולת

991
09.00 ,23.25

ביום פעמיים

 אולגה מצומת
 מחיפה 995 ראה

תל־אביב דרך או

945
(06.50)—(19.00)

ביום יציאות 6

 רב קוים מספר
05.20-23.10 

בערך ד׳ 15-20 כל

921 ,945,922,223
05.40-123.50)

בערך ד׳ 20-30 כל

841 ,842
(06.45)—(20.50)

בערך ד׳ 30-60 כל
4תדרת-

991
09.15 ,23.35

ביום פעמיים

995
*(06.55)-( 16.40)

ביום יציאות 7

947 ,428
06.10-20.30

בערך ד' 30-60 כל

600/1 ,605,641
05.35-22.30

בערך ד׳ 10-20 כל

922 ,947,995
06.00-(2 1.20)

בערך ד׳ 30-60 כל

 נתניה מצומת
 המגיעים הקוים

מתל־אביב
4- ותוית

 מנתניה
תל־אביב או

995 945,947,428
*(06.15)—(20.45)

בערך ד׳ 30-60 כל

921 ,841 ,641
*05.35-23.15

בערך די 15 כל

921 ,945 ,947 ,995
(06.00)—(23.40)

בערך ד׳ 15-30 כל

841
*(07.15)—(20.40)

בערך ד׳ 60 כל
4- תטירו\ צופות

תל־אביב דרך
/

995 428,945 ,947
06.30-21.00

בערך ד׳ 30-45 כל

 קוים של רב מסי
05.00-23.40 

בערך ד׳ 15 כל

921 ,945/7,995
(05.50)—(23.30)

בערך די 15-30 כל

841
*(07.00)—(20.30)

בערך די 60 כל
4- רעוות צופות

393 ,394 
06.00-17.00

חצות + שעה כל

369,370,371
05.30-2 3.00

בערך ד־ 10-20 כל

405
05.45-23.30

בערך ד־ 10 כל

900 ,901 ,921
05.20-23.00

בערך ד׳ 15-20 כל

841 ,842 ,845
*06.00-20.00

בערך ד׳ 30-60 כל
4- תל־אציב

444
07.00 ,10.30
14.00 ,17.00

440,443,445,446
*06.00-20.30

בערך ד׳ 30-45 כל

405
05.50-23.35

בערך ד׳ 10-15 כל

940 ,945 ,947
*06.00-20.00

בערך ד׳ 30-50 כל

963
*07.00 ,08.20 ,09.00 
11.00,13.00,14.45

4- ירוטילית
393

(06.25)
תל־אביב דרך או

351 ,371
(06.00)—(23.20)

בעדך ד׳ 30 כל

434,435,436
05.35-17.20

ביום יציאות 9

200/1 ,211 ,274,301
05.00—(23.15)

בערך ד׳ 15-20 כל

תל־אביב דרך תל־אביב דרך 4- רתובות
393 ,394 

06.40-17.40
01.00+שעה כל

369 ,371 ,446 ,995
*(06.00)—(23.40)

בערך ד׳ 15-20 כל

445 ,437 ,446
*(06.20)—(20.50)

בערך די 20-30 כל

369,371 ,310,301
(06.00)—(23.20)

בערך ד׳ 15-20 כל

995
*(07.10)—( 18.10)

בערך שעתיים כל

תל־אביב דרך 4- פוליוכי צופות
 באר־שבע דרך

1 מלאכי צומת או
363

05.45-19.45
ביום יציאות 12

437
*06.00-18.30

בערך ד׳ 40-60 כל

300 ,301 ,310,311
*05.30-22.30

בערך די 15-30 כל

992
08.00

תל־אביב דדך או

תל־אביב דרך 4- *טיקלו\
392 ,393 ,394
07.30-18.30

01.30שעה+ כל

440,443,445,446
*06.15-20.00

בערך ד' 30-45 כל

369,370,371
*05.30-22.30

בערך די 30-45 כל

995
*06.30-17.30

בערך שעה כל

 חיפה דרך
תל־אביב דרך או 4- צ1*ר־טי1

392 ,393 ,394 
*05.00-17.00

24.30+שעה כל

444
07.00 ,10.30
14.00 ,17.00

394
05.00-17.00

24.30שעה+ כל

991
08.30-23.30

ביום פעמים 2

תל־אביב דרך 4- אילת

מעודכנת א׳-ה׳, לימים נכונה הטבלה סי הינו המידע ו.987 לנובמבר ו ר׳. כל את מקיף ואינו בסי  קווי"אג
ת נוסף מידע לקבלת חו ם ולו מני ם ז קי ת בכל המודיעין ללשכות פנה - מדויי המידע. ולמרכזי אגד תחנו

לגיבור גזידל גזרבוי
מים 03־432777 טל׳ - תל־אביב שי/ערבי בימי ,20.30-6.30מ־ א׳-ה׳ בי ,5.00-6.30מ־ חג שי חג ו ש/  .22.00־16.00מ״ במוצ״
מים 02־304304 טל׳ - ירושלים שי/ערבי בימי ו,9.00-7.00מ־ א׳-ה׳ בי צאי - במוצ״ש ,16.00-7.00מ־ חג שי  .22.00 עד שבת ממו

ם 057־74341 טל׳ - באר״שבע מי שי/ערבי בימי ו,6.00־9.00מ־ א׳-ה׳ בי .14.00-9.00מ־ חג שי

ת ■ הערות: חו ם לו מני ם הז תני ש ת לפי מ שנה עונו חג לימי מידע ■ ה ת/ שב שי/ חול שי  המידע. במרכזי ־ המועד ו
ת דפי ■ חו ם לו מני ם ז טי ם מפור קבל ניתן ועדכניי ת ל שכו ת המודיעין בל חנו ת אגד. ב

מדום(ירושלים) אל בטבלה לשימוש הסבר
 ■>- מ־מקום
(טבריה)

ז2ו— —?2ד
)06.45-06.45* 

בערך די 60-80 כל

 אוטובוסים. קוי מספרי
 פעילות. שעות

הנסיעות. תדירות

ת, * כבי שה כו ם פירו ת א׳ שביו שרו ל ה חי ת □ מ קד  יותר. מו
ם, () שם סוגריי ם פירו מני ם, שהז שוערי ת מ ר. ומדובר היו ב מע קוי ב
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