שינויים בקווי התחבורה הציבורית
החל מתאריך 07.2.2021
•קו  1סכנין/א.ת תרדיון )פארק תעשיות משגב(
שינוי מסלול הנסיעה של הקו בכיוון החזור מאזור תעשיה תרדיון כניסה למסוף סכנין דרך
הכיכר החדשה וביטול ההגעה לכיכר אלשוהדאא
דילול השירות של הקו בכל ימות השבוע ,להלן לוח זמנים עדכני/חדש
מסוף סכנין
א-ה ,07:20 ,07:00 ,06:30 ,06:00 ,05:30
,10:00 ,09:40 ,09:00 ,08:40 ,08:20 ,07:40
,12:40 ,12:20 ,11:40 ,11:20 ,11:00 ,10:20
,15:20 ,15:00 ,14:20 ,14:00 ,13:40 ,13:00
,18:20 ,17:40 ,17:00 ,16:40 ,16:20 ,15:40
21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40 ,19:00
שישי ,08:20 ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,12:20 ,11:40 ,11:00 ,10:20 ,09:40 ,09:00
,16:20 ,15:40 ,15:00 ,14:20 ,13:40 ,13:00
19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:00
שבת ,07:20 ,07:00 ,06:30 ,06:00 ,05:30
,10:00 ,09:40 ,09:00 ,08:40 ,08:20 ,07:40
,12:40 ,12:20 ,11:40 ,11:20 ,11:00 ,10:20
,15:40 ,15:20 ,14:20 ,14:00 ,13:40 ,13:00
,19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:00 ,16:40 ,16:20
21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40

א.ת תרדיון
א-ה ,08:00 ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,10:40 ,10:20 ,09:40 ,09:20 ,09:00 ,08:20
,13:20 ,13:00 ,12:20 ,12:00 ,11:40 ,11:00
,16:20 ,16:00, 15:00 ,14:40 ,14:20 ,13:40
,19:40 ,19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:20 ,17:00
22:00 ,21:30 ,21:00 ,20:20
שישי ,09:00 ,08:20 ,07:40 ,07:00 ,06:30
,13:00 ,12:20 ,11:40 ,11:00 ,10:20 ,09:40
,17:00 ,16:20 ,15:40 ,15:00 ,14:20 ,13:40
19:40 ,19:00 ,18:20 ,17:40
שבת ,08:00 ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,10:40 ,10:20 ,09:40 ,09:20 ,09:00 ,08:20
,13:20 ,13:00 ,12:20 ,12:00 ,11:40 ,11:00
,16:00 ,15:40 ,15:00 ,14:40 ,14:20 ,13:40
,19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:20 ,17:00 ,16:20
22:00 ,21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40

•קו  28נצרת  /סכנין
תגבור השירות בכיוון ההלוך מנצרת לסכנין בימים א-ה בשעות ,21:30 ,08:30 ,06:30 ,06:00
ביום שישי בשעות  ,21:00 ,08:30 ,06:30 ,06:00שבת בשעות 21:00 ,20:00 ,08:30 ,06:30
תגבור השירות בכיוון החזור מסכנין לנצרת בימים א-ה בשעות ,19:30 ,07:30 ,06:30 ,05:30
ביום שישי בשעות  ,19:30 ,07:30 ,06:30 ,05:30ביום שבת בשעות 19:30 ,06:30 ,05:30
הקדמת הנסיעה של השעה  07:10לשעה  07:00בכיוון ההלוך מנצרת לסכנין בימים א-שבת
הקדמת הנסיעה של השעה  08:35לשעה  08:30בכיוון החזור מסכנין לנצרת בימים א-שבת
עדכון הנסיעה של השעה  20:15לשעה  20:30בכיוון החזור מסכנין לנצרת בימיםא-שבת

• קו  29נצרת  /מגאר
הקדמת הנסיעה של השעה  06:10לשעה  06:00בכיוון החזור ממגאר לנצרת בימים א-שבת

• קו  61דיר חנא ,עילבון  /כרמיאל
הארכת מסלול הנסיעה של הקו )חלופה ב( עד בועיינה-נוג'ידאת במקום עילבון בשני הכיוונים
עדכון הנסיעה של השעה  07:20לשעה  07:30בכיוון ההלוך מבועיינה-נוג'ידאת לכרמיאל
בימים א-ה

• קו  65זרזיר  /מכללת סכנין
תגבור השירות בכיוון ההלוך מבית זרזיר למכללת סכנין בימים א-ה בשעות 13:00 ,11:30
תגבור השירות בכיוון החזור ממכללת סכנין לבית זרזיר בימים א-ה בשעות 11:30 ,10:00

• קו  110נוף הגליל  /מגדל העמק
הפסקת שירות-קו מבוטל

• קו  133כפר כנא  /א.ת אלון תבור
הפסקת שירות-קו מבוטל

• קו  150נצרת  /מנשיית זבדה
קיצור מסלול הנסיעה של הקו עד למגדל העמק )תחנת נוף העמק( במקום תחנה מרכזית
נצרת בשני הכיוונים ועדכון לוח הזמנים של הקו
מגדל העמק א-ה 16:00 ,15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,08:30 ,07:30 ,06:30
שישי 15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,08:30 ,07:30 ,06:30
מנשיית זבדה א-ה  16:30 ,15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,09:00 ,08:00 ,07:00שישי
15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,09:00 ,08:00 ,07:00

• קו  180עין מאהל  /מכללת סכנין
תגבור השירות בכיוון ההלוך מעין מאהל למכללת סכנין בימים א-ה בשעות ,12:30 ,08:30
שישי בשעות 10:30 ,07:30
תגבור השירות בכיוון החזור ממכללת סכנין לעין מאהל בימים א-ה בשעות ,10:00 ,08:30
שישי בשעות 12:00 ,09:00

• קו  185עילוט  /תחנה מרכזית עפולה
הפעלת קו שירות חדש מעילוט לתחנה מרכזית עפולה דרך נצרת ,מכללת עמק יזרעאל,
תחנת רכבת עפולה
עילוט ימים א-ה 19:15 ,17:15 ,15:00 ,13:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,07:30 ,06:30
שישי 13:00 ,11:00 ,09:00 ,07:00
עפולה ת.מ א-ה 20:15 ,18:15 ,16:00 ,14:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,07:30
שישי 14:00 ,12:00 ,10:00 ,08:00
מסלול :עילוט מסלול פנימי-ככר אלסדרה/שכ' מערבית/שכ' צפונית/כביש ראשי  ,נצרת-שכ'
כרם אלסאחב /שכ' אלבתריס ב.חולים אנגלי/דיאנא/צומת אום ואסף/כביש עוקף נצרת/כיכר
המנהרות ,מ.אכסאל  ,כביש  ,60צ.עוקף עפולה ,עפולה-תחנת רכבת/צ.קאנטרי קלאב/תחנה
מרכזית עפולה

• קו  280אעבלין  /תחנה מרכזית עפולה
הארכת מסלול הנסיעה של הקו עד לטמרה במקום אעבלין בשני הכיוונים )תחנת מוצא
בטמרה אלקודס/בנק הפועלים מק"ט (51557
תוספת מסלול בטמרה  -טמרה כביש ראשי ,צ.טמרה ,כביש  ,70צומת אבליים ,כביש ,781
אעבלין כניסה מזרחית
תוספת מסלול בעפולה  -הגעה מכביש  ,73כביש  ,60צ.עוקף עפולה ,עפולה-תחנת
רכבת/צ.קאנטרי קלאב/תחנה מרכזית עפולה
הקדמת הנסיעה של השעה  11:00לשעה  10:50בכיוון ההלוך מטמרה לעפולה בימים א-שישי
הקדמת הנסיעה של השעה  12:15לשעה  12:05בכיוון החזור מעפולה לטמרה בימים א-שישי
הקדמת הנסיעה של השעה  16:15לשעה  16:05בכיוון החזור מעפולה לטמרה בימים א-ה
הקדמת הנסיעה של השעה  19:45לשעה  19:35בכיוון החזור מעפולה לטמרה בימים א-ה
הקדמת הנסיעה של השעה  14:00לשעה  13:50בכיוון החזור מעפולה לטמרה ביום שישי

• קו  289המכללה הערבית חיפה  /מגאר )דרך טמרה ,כאבול ,סכנין(
הפסקת שירות-קו מבוטל

• קו  290מגאר  /אונ' חיפה )דרך המכללה הערבית ,הטכניון(
הארכת מסלול הנסיעה של הקו בכיוון החזור למגאר התחלה מאוניברסיטת חיפה בניין רב
תכליתי במקום המכללה הערבית לחינוך בחיפה
תוספת מסלול בחיפה  -אוניברסיטת חיפה בניין רב תכליתי ,הטכניון ,מכללה ערבית תחנה
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הקדמת הנסיעה של השעה  13:15לשעה  13:05בכיוון החזור מאונ' חיפה למגאר בימים א-ה
הקדמת הנסיעה של השעה  16:40לשעה  16:30בכיוון החזור מאונ' חיפה למגאר בימים א-ה
הקדמת הנסיעה של השעה  13:10לשעה  13:00בכיוון החזור מאונ' חיפה למגאר ביום שישי

• קו  291מגאר  /מכללת סכנין
הפסקת שירות-קו מבוטל

• קו  292מכללת סכנין  /מג'ד אלכרום
תגבור השירות בכיוון ההלוך ממכללת סכנין למג'ד אלכרום בימים א-ה בשעות ,10:30 ,07:30
 ,17:45 ,15:30 ,13:30שישי בשעות 13:30 ,11:30 ,09:30 ,07:30
תגבור השירות בכיוון החזור ממג'ד אלכרום למכללת סכנין בימים א-ה בשעות ,11:30 ,08:30
 ,18:45 ,16:30 ,14:30שישי בשעות 14:30 ,12:30 ,10:30 ,08:30

• קו  293שעב/אונ' חיפה
הוספת שירות חדש בכיוון ההלוך משעב לאוניברסיטת חיפה ביום שבת )מעונות( בשעה 19:30

• קו  298כאבול/אונ' חיפה
דילול השירות  -ביטול הנסיעות של השעה  09:00 ,08:15בכיוון החזור מאונ' חיפה לכאבול
בימים א-ה

• קו  299מגאר  /אונ' חיפה
קיצור מסלול הנסיעה של הקו  -דילוג על כפר עילבון בשני הכיוונים )ביטול הכניסה לעילבון(
דילול השירות  -ביטול הנסיעה של השעה  08:20בכיוון החזור מאונ' חיפה למגאר בימים א-ה

• קו  318מגאר  /אזור תעשייה תפן
הפסקת שירות-קו מבוטל

• קו  440נצרת  /מכללת צפת
הוספת שירות חדש למכללת צפת ביום שבת )מעונות/מוצ"ש( בשעה  19:30מנצרת ובשעה
 21:30ממכללת צפת

• קו  451יפיע  /מכללת תל חי
הוספת שירות חדש למכללת תל חי ביום שישי בשעה  06:40מיפיע ובשעה  12:40ממכללת
תל חי
דילול השירות  -ביטול נסיעות המוצ"ש בשעה  21:15מיפיע ובשעה  23:15ממכללת תל חי
שינויים בלוח הזמנים של הקו ביטול הנסיעה של השעה  09:00מיפיע למכללת תל חי בימים
א-ה  -וביטול הנסיעה של השעה  12:00ממכללת תל חי ליפיע בימים א-ה
הוספת נסיעה חדשה בשעה  17:45מיפיע למכללת תל חי בימים א-ה  -והוספת נסיעה חדשה
בשעה  19:45ממכללת תל חי ליפיע בימים א-ה

• קו  724נוף הגליל  /אום אלפחם
הפסקת שירות-קו מבוטל
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 07.02.2021
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ً
• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  1ﺳﺨﻨﻴﻦ  /أ.ت ﺗﺎردﻳﻮن )ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﺠﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺨﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺗﺎردﻳﻮن ،اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺪوار اﻟﺠﺪﻳﺪ وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ دوار اﻟﺸﻬﺪاء
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻂ ﺧﻼل ﻛﻞ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﺮﻓﻖ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻠﻨﺔ/اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺤﻄﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ,07:00 ,06:30 ,06:00 ,05:30
,09:40 ,09:00 ,08:40 ,08:20 ,07:40 ,07:20
,12:20 ,11:40 ,11:20 ,11:00 ,10:20 ,10:00
,15:00 ,14:20 ,14:00 ,13:40 ,13:00 ,12:40
,17:40 ,17:00 ,16:40 ,16:20 ,15:40 ,15:20
21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40 ,19:00 ,18:20
اﻟﺠﻤﻌﺔ ,08:20 ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,12:20 ,11:40 ,11:00 ,10:20 ,09:40 ,09:00
,16:20 ,15:40 ,15:00 ,14:20 ,13:40 ,13:00
19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:00
اﻟﺴﺒﺖ ,07:20 ,07:00 ,06:30 ,06:00 ,05:30
,10:00 ,09:40 ,09:00 ,08:40 ,08:20 ,07:40
,12:40 ,12:20 ,11:40 ,11:20 ,11:00 ,10:20
,15:20 ,15:00 ,14:20 ,14:00 ,13:40 ,13:00
,18:20 ,17:40 ,17:00 ,16:40 ,16:20 ,15:40
21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40 ,19:00

أ.ت ﺗﺎردﻳﻮن
اﻷﺣﺪ  -اﻟﺨﻤﻴﺲ ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,10:20 ,09:40 ,09:20 ,09:00 ,08:20 ,08:00
,13:00 ,12:20 ,12:00 ,11:40 ,11:00 ,10:40
,15:40 ,15:00 ,14:40 ,14:20 ,13:40 ,13:20
,18:20 ,17:40 ,17:20 ,17:00 ,16:20 ,16:00
22:00 ,21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40 ,19:00
اﻟﺠﻤﻌﺔ ,09:00 ,08:20 ,07:40 ,07:00 ,06:30
,13:00 ,12:20 ,11:40 ,11:00 ,10:20 ,09:40
,17:00 ,16:20 ,15:40 ,15:00 ,14:20 ,13:40
19:40 ,19:00 ,18:20 ,17:40
اﻟﺴﺒﺖ ,08:00 ,07:40 ,07:00 ,06:30 ,06:00
,10:40 ,10:20 ,09:40 ,09:20 ,09:00 ,08:20
,13:20 ,13:00 ,12:20 ,12:00 ,11:40 ,11:00
,16:00 ,15:40 ,15:00 ,14:40 ,14:20 ,13:40
,19:00 ,18:20 ,17:40 ,17:20 ,17:00 ,16:20
22:00 ,21:30 ,21:00 ,20:20 ,19:40

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  28اﻟﻨﺎﺻﺮة  /ﺳﺨﻨﻴﻦ

زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮة إﻟﻰ ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ  -اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
 ,21:30 ,08:30 ,06:30 ,06:00وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت ,21:00 ,08:30 ,06:30 ,06:00
وﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 21:00 ,20:00 ,08:30 ,06:30
زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ  -اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
 ،19:30 ,07:30 ,06:30 ,05:30وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت ،19:30 ,07:30 ,06:30 ,05:30
وﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 19:30 ,06:30 ,05:30
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  07:10إﻟﻰ  07:00ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮة إﻟﻰ ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ -
اﻟﺴﺒﺖ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  08:35إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  08:30ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ  -ﻟﻠﺴﺒﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  20:15إﻟﻰ  20:30ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ –
اﻟﺴﺒﺖ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  29اﻟﻨﺎﺻﺮة  /اﻟﻤﻐﺎر

ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  06:10إﻟﻰ  06:00ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ -
اﻟﺴﺒﺖ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  61دﻳﺮ ﺣﻨﺎ ،ﻋﻴﻠﺒﻮن  /ﻛﺮﻣﺌﻴﻞ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻴﻠﺒﻮن ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ
ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ )ﺑﺪﻳﻞ ب( ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻌﻴﻨﺔ – ﻧﺠﻴﺪات ً

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  07:20إﻟﻰ  07:30ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﻨﺔ – ﻧﺠﻴﺪات إﻟﻰ ﻛﺮﻣﺌﻴﻞ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  65اﻟﺰرازﻳﺮ  /ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ

زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺰرازﻳﺮ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
11:30 ،13:00
زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺰرازﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
10:00 ،11:30

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  110ﻧﻮف ﻫﺠﻠﻴﻞ  /ﻣﺠﺪال ﻫﻌﻴﻤﻚ
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  133ﻛﻔﺮﻛﻨﺎ  /أ.ت أﻟﻮن ﺗﺎﻓﻮر
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  150اﻟﻨﺎﺻﺮة  /ﻣﻨﺸﻴﺔ اﻟﺰﺑﺪة

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺪال ﻫﻌﻴﻤﻚ )ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮف ﻫﻌﻴﻤﻚ( ً
اﻟﻨﺎﺻﺮة ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻂ
ﻣﺠﺪال ﻫﻌﻴﻤﻚ
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ,15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,08:30 ,07:30 ,06:30
16:00
اﻟﺠﻤﻌﺔ 15:00 ,14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,08:30 ,07:30 ,06:30
ﻣﻨﺸﻴﺔ اﻟﺰﺑﺪة
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ,15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,09:00 ,08:00 ,07:00
16:30
اﻟﺠﻤﻌﺔ 15:30 ,14:30 ,13:30 ,12:30 ,11:30 ,10:30 ,09:00 ,08:00 ,07:00

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  180ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻞ  /ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ

زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻞ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺎت  ,12:30 ,08:30اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 10:30 ,07:30
زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻫﻞ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺎت  ،10:00 ,08:30اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 12:00 ,09:00

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  185ﻋﻴﻠﻮط  /اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻴﻠﻮط إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮة ،ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻴﻤﻚ ﻳﺰراﻋﻴﻞ،
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ
ﻋﻴﻠﻮط
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ 19:15 ,17:15 ,15:00 ,13:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,07:30 ,06:30
اﻟﺠﻤﻌﺔ 13:00 ,11:00 ,09:00 ,07:00
اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ 20:15 ,18:15 ,16:00 ,14:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,09:00 ,07:30
اﻟﺠﻤﻌﺔ 14:00 ,12:00 ,10:00 ,08:00
ﻣﺴﺎر اﻟﺨﻂ :ﻋﻴﻠﻮط ﻣﺴﺎر داﺧﻠﻲ – دوار اﻟﺴﺪرة /اﻟﺤﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ  /اﻟﺤﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ /اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،
اﻟﻨﺎﺻﺮة – ﺣﺎرة ﻛﺮم اﻟﺼﺎﺣﺐ /ﺣﺎرة اﻟﺒﺘﺮﻳﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي /دﻳﺎﻧﺎ /ﻣﻔﺮق أم واﺻﻒ /ﺷﺎرع
اﻟﻨﺎﺻﺮة اﻹﻟﺘﻔﺎﻓﻲ /دوار اﻻﻧﻔﺎق ،إﻛﺴﺎل ،ﺷﺎرع  ،60ﻣﻔﺮق ﺷﺎرع اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ اﻹﻟﺘﻔﺎﻓﻲ ،ﻋﻔﻮﻟﺔ –
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر /ﻣﻔﺮق ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻛﻼب /اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  280إﻋﺒﻠﻴﻦ  /اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺒﻠﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ )ﻣﺤﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻃﻤﺮة اﻟﻘﺪس/ﺑﻨﻚ
ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ ﺣﺘﻰ ﻃﻤﺮة ً
اﻟﻌﻤﺎل رﻗﻢ اﻟﻤﺤﻄﺔ (51557
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎر ﻓﻲ ﻃﻤﺮة – ﻃﻤﺮة اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﻔﺮق ﻃﻤﺮة ،ﺷﺎرع  ،70ﻣﻔﺮق إﻓﻠﻴﻴﻢ ،ﺷﺎرع ،781
إﻋﺒﻠﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ  -اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﺷﺎرع  ،73ﺷﺎرع  ،60ﻣﻔﺮق ﺷﺎرع اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ اﻹﻟﺘﻔﺎﻓﻲ ،ﻋﻔﻮﻟﺔ
– ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر /ﻣﻔﺮق ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻛﻼب /اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  11:00إﻟﻰ  10:50ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻃﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  12:15إﻟﻰ  12:05ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻃﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  16:15إﻟﻰ  16:05ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻃﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  19:45إﻟﻰ  19:35ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻃﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  14:00إﻟﻰ  13:50ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻃﻤﺮة ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  289اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻔﺎ  /اﻟﻤﻐﺎر )ﻋﺒﺮ ﻃﻤﺮة  /ﻛﺎﺑﻮل  /ﺳﺨﻨﻴﻦ(
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  290اﻟﻤﻐﺎر  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ )ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﺨﻨﻴﻮن(

ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎر
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻋﻤﺎرة راف ﺗﺎﺧﻠﻴﺘﻲ ً
ً
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎر ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻋﻤﺎرة راف ﺗﺨﻠﻴﺘﻲ ،اﻟﺘﺨﻨﻴﻮن ،اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻄﺔ رﻗﻢ ،47884
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺎرع 22
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  13:15إﻟﻰ  13:05ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎر ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ –
اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  16:40إﻟﻰ  16:30ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎر ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ -
اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ  13:10إﻟﻰ  13:00ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎر ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  291اﻟﻤﻐﺎر  /ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  292ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ  /ﻣﺠﺪ اﻟﻜﺮوم

زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﺪ اﻟﻜﺮوم ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
 ,17:45 ,15:30 ,13:30 ,10:30 ,07:30اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 13:30 ,11:30 ,09:30 ,07:30
زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﺠﺪ اﻟﻜﺮوم إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺨﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
 ،18:45 ,16:30 ,14:30 ,11:30 ,08:30اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت 14:30 ,12:30 ,10:30 ,08:30

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  293ﺷﻌﺐ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ

إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ )ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ  -מעונות(
اﻟﺴﺎﻋﺔ 19:30

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  298ﻛﺎﺑﻮل  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ

ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺨﺪﻣﺔ – إﻟﻐﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺴﻔﺮ  08:15 ،09:00ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻮل ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  299اﻟﻤﻐﺎر  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ

ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ – ﺗﺨﻄﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻴﻠﺒﻮن ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ )إﻟﻐﺎء اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻋﻴﻠﺒﻮن(
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺨﺪﻣﺔ – إﻟﻐﺎء ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﺮ  08:20ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺎر ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  318اﻟﻤﻐﺎر  /اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻴﻔﻦ
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  440اﻟﻨﺎﺻﺮة  /ﻛﻠﻴﺔ ﺻﻔﺪ

إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺻﻔﺪ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ )ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ – מעונות( اﻟﺴﺎﻋﺔ  19:30ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺻﺮة واﻟﺴﺎﻋﺔ  21:30ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺻﻔﺪ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  451ﻳﻔﻴﻊ  /ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي

إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:40ﻣﻦ ﻳﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮة واﻟﺴﺎﻋﺔ 12:40
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺨﺪﻣﺔ – إﻟﻐﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  21:15ﻣﻦ ﻳﻔﻴﻊ واﻟﺴﺎﻋﺔ  23:15ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻂ وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ  09:00ﻣﻦ ﻳﻔﻴﻊ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ – وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:00ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي إﻟﻰ ﻳﻔﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ
إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ  17:45ﻣﻦ ﻳﻔﻴﻊ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ –
وإﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ  19:45ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻞ ﺣﺎي إﻟﻰ ﻳﻔﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ

• ﺧﻂ اﻟﺨﺪﻣﺔ رﻗﻢ  724ﻧﻮف ﻫﺠﻠﻴﻞ  /أم اﻟﻔﺤﻢ
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ – اﻟﺨﻂ ﻣﻠﻐﻲ

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺤﺘﻠﻨﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاﻋﻴﺪ وﻣﺴﺎرات ﺧﻄﻮط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔwww.ntt-buses.com :

أو اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت  *3553أو ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺮي *8787

NTT
Nazareth Transport
& Tourism

*3553 | www.ntt-buses.com

