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2020-01-10התחבצ”יה – נסיעות המסתיימות לאחר כניסת שבת ביום שישי 

הערה: ללא מפעילי מזרח ירושלים

1#-יפיע-יציאה'/יפיע ד>-<נוף הגליל-המעיין/מרכז מסחרימ.א.ש
א1-נצרת-וזף'ס סנט ג''בי>-<יפיע-תחנת קצה/יפיעמ.א.ש
1#-נצרת-מרכז מסחרי>-<עין מאהל-כיכר אלעבהרהמ.א.ש
1#-נוף הגליל-יודפת/ארבל>-<נצרת-5035/אום קובימ.א.ש
1#-נצרת-9004/5026>-<נצרת-ת''בית ספר נעממ.א.ש
1#-יפיע-101/124>-<יפיע-510כביש /יפיעמ.א.ש

1#-חיפה-רכבת חיפה מרכז. ת>-<נוף הגליל-שדרות מעלה יצחק/מרכז מסחרי
3#-נוף הגליל-המעיין/מרכז מסחרי>-<נוף הגליל-המעיין/מרכז מסחרימ.א.ש
1#-נצרת-מרכז מסחרי ביג>-<נוף הגליל-רותם/גן ילדיםמ.א.ש
3#-נצרת-מרכז מסחרי>-<נצרת-מרכז מסחרי ביגמ.א.ש
1#-נוף הגליל-הסדנא/המוביל>-<נצרת-תחנה מרכזית נצרתטורס.בי.גי
1#-נצרת-7086/7064>-<נצרת-מרכז מסחרי ביגמ.א.ש
3#-נצרת-בית ספר תיכון שנלר>-<נצרת-בית ספר תיכון שנלרמ.א.ש

1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/6.א ק''מרכזית ת.ת
ד1-חיפה-יפו/זיסו>-<נצרת-תופיק זיאד/פאולוס השישיטורס.בי.גי

1#-עילוט-5ספוריה >-<נצרת-תחנה מרכזית נצרת
1#-אילת-הורדה/נמל תעופה רמון>-<אילת-מעבר גבול טאבה

1#-חיפה-הורדה/מרכזית חוף הכרמל. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-נוף הגליל-שוק נוף הגליל>-<נוף הגליל-כליל החורש/דליהמ.א.ש

1#-תרדיון-מכללת וינגייט/תרדיון>-<נין'סח-סחנין עיריה

https://kaplanopensource.co.il/services/mobilitech/

https://kaplanopensource.co.il/services/mobilitech/
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247
177

47
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1#-ירושלים-הורדה/ם-מרכזית י. ת>-<תל אביב יפו-א מרכז''רכבת ת. ת
2#-חיפה-חוף דדו>-<חיפה-יגאל ידין/חלוצי התעשיה
1#-נין'סח-סחנין יציאה מערבית>-<נצרת-תחנה מרכזית

1#-מעלות תרשיחא-בוטינסקי'ז/הרב קוק>-<מעלות תרשיחא-1שכונה בדואית 
32-חיפה-רכבת חוף הכרמל. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
ז1-נהריה-הורדה/מרכזית נהריה. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

-5105/5112מ.א.ש 1#-נצרת-6004רחוב /בית חולים איטלקי>-<נצרת
1#-עוזייר-שכונה צפונית>-<נצרת-תחנה מרכזית נצרתטורס.בי.גי
1#-טורעאן-בנק>-<נצרת-תחנה מרכזית נצרתטורס.בי.גי
-7045/7040מ.א.ש 3#-נצרת-7042/7040>-<נצרת

2#-ירושלים-הורדה/ם-מרכזית י. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-נוף הגליל-חניון נוף הגליל>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/6.א ק''מרכזית ת.ת

1#-קרית אתא-שלדג/דוכיפת>-<קרית ביאליק-יקינטון/דרך בגין
1#-חיפה-הגומא/חלוצי התעשייה>-<חיפה-העלייה השנייה/רכבל

ף1-חיפה-רכבת חוף הכרמל. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-ירושלים-הורדה/ם-מרכזית י. ת>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
11-ערד-מלון מצדה>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<תל אביב יפו-א מרכז''רכבת ת. ת
ך1-כרמיאל-ל''צה/הגליל>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

-7061/7074מ.א.ש 3#-נצרת-7061/7074>-<נצרת
1#-דייר חנא-כביש ראשי'/דייר חנא ו>-<נצרת-תחנה מרכזית
1#-כרמיאל-דרך השלום/נשיאי ישראל>-<נצרת-תחנה מרכזית

1#-הרצליה-יורדי ים/השונית>-<כפר סבא-איזור התעשיה כפר סבא
ב1-יידאת'בועיינה נוג-בזק>-<נצרת-תחנה מרכזית נצרתטורס.בי.גי
-3008/3009מ.א.ש 3#-נצרת-3008/3009>-<נצרת
1#-נוף הגליל-שוק נוף הגליל>-<נוף הגליל-שדרות מעלה יצחק/כרכוםמ.א.ש

1#-פרדס חנה כרכור-גאולה/המסילה>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-עפולה-הורדה/מרכזית עפולה. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
2#-אריאל-31כביש /אוניברסיטת אריאל>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-טירת כרמל-כרמל-בית חולים טירת>-<חיפה-רכבת חיפה מרכז. ת
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6סופרבוס188
6אגד136
6אגד123
6אגד112

216
186

6גלים4
6גלים3
6סופרבוס3
6גלים2
6נסיעות ותיירות2
6נתיב אקספרס1
6סופרבוס1

5אגד961
5אגד959
5אגד500
5אגד394
5נסיעות ותיירות340
5אגד133

5אפיקים86
5מטרופולין64
5אגד22
5אגד16

5סופרבוס2
4

4אגד836
4נתיב אקספרס361
4מטרופולין348
4סופרבוס301
4נתיב אקספרס167
4אגד115
4אגד111

10-יקנעם עילית-הגיא/קרית חינוך>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
2#-חיפה-רכבת בת גלים. ת>-<קרית אתא-איקאה

1#-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת
ש2-חיפה-הורדה/מרכזית חוף הכרמל. ת>-<נשר-מגרשי טניס/השיטה

-7061/7074מ.א.ש 3#-נצרת-7061/7074>-<נצרת
-10297מ.א.ש 3#-ריינה-10297>-<ריינה

10-רהט-בגדד>-<רהט-2שכונה 
11-רהט-38שכונה >-<רהט-משמר נגב תפוז. צ

10-עספיא-אלמקאזח>-<עספיא-שכונה מערבית
11-רהט-31שכונה >-<רהט-חממות

3#-נין'סח-סחנין עיריה>-<נין'סח-סחנין עיריה
1#-מעלות תרשיחא-קהילת יהדות צרפת/דולב>-<מעלות תרשיחא-השיקמה/בן גוריון

10-דאלית אל כרמל-מרכז תרבות>-<דאלית אל כרמל-דליה צעירה מרכז
35-טבריה-הורדה/מרכזית טבריה. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
2#-ירושלים-הורדה/ם-מרכזית י. ת>-<טבריה-רציפים/מרכזית טבריה. ת
1#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-אילת-הורדה/מרכזית אילת. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/6.א ק''מרכזית ת.ת

א1-חיפה-יגאל ידין/חלוצי התעשיה>-<נוף הגליל-כרכום/גן ילדים
ש1-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת

2#-אריאל-31כביש /אוניברסיטת אריאל>-<פתח תקווה-עמל/החרש
1#-מצפה רמון-מצפה רמון/מרכז מסחרי>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת

1#-קרית אתא-הרצוג/מינץ>-<קרית ים-קריות איסוף. מר
1#-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<חיפה-העלייה השנייה/רכבל

10-דאלית אל כרמל-לת עלי'ח>-<דאלית אל כרמל-פארק הכרמל
א1-תל אביב יפו-שכונת בבלי/תחנת מוניות קאנטרי דקל>-<תל אביב יפו-ת''תחנת מוניות תמח4-5מוניות רב קווית א5

1#-טבריה-הורדה/מרכזית טבריה. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
ז1-צפת-הורדה/מרכזית צפת. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<אשדוד-רציפים/מרכזית אשדוד. ת
10-עפולה-הורדה/מרכזית עפולה. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
א1-שפרעם-2שכונת חיילים משוחררים >-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
ש2-חיפה-הורדה/מרכזית חוף הכרמל. ת>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית המפרץ. ת

1#-טירת כרמל-כרמל-בית חולים טירת>-<נשר-מרכז תל חנן/דרך השלום
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654
4סופרבוס55
4אגד48
4אגד28
4אגד23
4אגד20
4אגד18
4אגד13

4נסיעות ותיירות5
4אגד3
4נתיב אקספרס2
4גלים1

3אגד950
3אגד940
3אגד872
3אגד870
3אגד840
3אגד542
3נתיב אקספרס471
3אגד444
3אגד430
3אגד301
3נסיעות ותיירות296

3אגד50
433
373
3אגד34
3אגד24
3אגד12

3גלים5
2

2אגד

3#-כפר כנא-גני פיס>-<כפר כנא-גני פיסמ.א.ש
11-דאלית אל כרמל-בית ספר אורט>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-דימונה-שדרות הנשיא/שדרות הרצל>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
1#-חיפה-שמחה גולן/גרנד קניון>-<חיפה-רכבת בת גלים. ת

ח1-קרית אתא-הרצוג/מינץ>-<קרית ים-קריות איסוף. מר
3#-חיפה-סובה/ערד>-<חיפה-סובה/ערד

2#-חיפה-רכבת בת גלים. ת>-<חיפה-חניון נווה שאנן
1#-קרית ים-בוטינסקי'ז/ספיר>-<קרית ים-קריות איסוף. מר

3#-נין'סח-סחנין עיריה>-<נין'סח-סחנין עיריה
1#-חיפה-הורדה/מרכזית חוף הכרמל. ת>-<חיפה-סעדיה הגאון/בר רב האי

1#-מעלות תרשיחא-קהילת יהדות צרפת/דולב>-<מעלות תרשיחא-חרמון/מצדה
10-רהט-מחסן עירייה>-<רהט-בית ספר סלמאן

3#-נתניה-הורדה/מרכזית נתניה. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
31-חיפה-רכבת חוף הכרמל. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
1#-זכרון יעקב-המייסדים/הנדיב>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
1#-עפולה-הורדה/מרכזית עפולה. ת>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
2#-תל אביב יפו-הורדה/7. א ק''מרכזית ת. ת>-<קרית שמונה-רציפים/ש''מרכזית ק. ת
1#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<עפולה-רציפים/מרכזית עפולה. ת

2#-חיפה-קניון לב המפרץ>-<כפר ורדים-דרך ההר/אשכר
1#-ירושלים-הורדה/ם-מרכזית י. ת>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. ת
1#-טבריה-הורדה/מרכזית טבריה. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
פ1-אשקלון-ככר צפניה/מרכז אפרידר>-<תל אביב יפו-רציפים/6.א ק''מרכזית ת.ת

1#-טמרה-בנק הפועלים/קודס-אל>-<נין'סח-נין'מכללת סח'/הגליל ט
2#-אילת-שפיפון/שדרות התמרים>-<אילת-רציפים/נמל תעופה רמון

ג3-נוף הגליל-דרך החטיבות/קניון לב העיר>-<נוף הגליל-דרך החטיבות/קניון לב העירמ.א.ש
1#-נצרת-מרכז מסחרי ביג>-<נוף הגליל-הגיא/גולןמ.א.ש

3#-חיפה-מרכז פנורמה/הנשיא>-<חיפה-מרכז פנורמה/הנשיא
1#-חיפה-רב תכליתי/אוניברסיטה>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת

1#-קרית ים-מרכזית הקריות>-<קרית ביאליק-יקינטון/דרך בגין
30-רהט-צומת שובל>-<רהט-צומת שובל

א1-תל אביב יפו-תחנת מוניות שכונת אזורי חן>-<תל אביב יפו-ת''תחנת מוניות תמח4-5מוניות רב קווית א4
1#-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<חיפה-העלייה השנייה/רכבלא40
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2אגד
2אגד962
2אגד821
2אגד541
2אגד442
2אגד397
2מטרופולין371
2מטרופולין367
2נתיב אקספרס265
2אגד221
2אגד215
2סופרבוס193
2סופרבוס181
2נתיב אקספרס170
2אגד101

2אגד79
2סופרבוס75
2נתיב אקספרס66
2נתיב אקספרס44
2נתיב אקספרס41
2גלים40
2אגד37
2נסיעות ותיירות29
2אגד26
2אפיקים25
2אגד19
2נתיב אקספרס15
2אגד10

2אגד9
2אגד7
2אגד6
52

ט1-דאלית אל כרמל-בית ספר אורט>-<חיפה-רכבת בת גלים. תא37
3#-טבריה-הורדה/מרכזית טבריה. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
2#-רעננה-מסוף צומת רעננה>-<עפולה-רציפים/מרכזית עפולה. ת
1#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<עפולה-רציפים/מרכזית עפולה. ת
1#-עפולה-הורדה/מרכזית עפולה. ת>-<טבריה-רציפים/מרכזית טבריה. ת
ם1-אילת-הורדה/מרכזית אילת. ת>-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<ראשון לציון-רציפים/צ''מרכזית רשל. ת
1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<ראשון לציון-רציפים/צ''מרכזית רשל. ת

1#-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<כרמיאל-מתחם ביג כרמיאל
ן3-חיפה-הורדה/מרכזית חוף הכרמל. ת>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת

2#-חיפה-שדרות ההסתדרות/מרכזית המפרץ>-<כרמיאל-784כביש /נשיאי ישראל
10-חיפה-הראל/פיקא>-<עפולה-דוד אלעזר/יצחק רבין

10-יקנעם-משעול התל/דרך העמק>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-טמרה-בנק הפועלים/קודס-אל>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
1#-חיפה-הורדה/מרכזית המפרץ. ת>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת
1#-נשר-בית ספר בית יהושוע>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית המפרץ. ת
10-בסמת טבעון-בל'אל ג/ דרך יצחק רבין >-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

1#-ד אל כרום'מג-כניסה מערבית>-<ור'סאג-מרכז טניס
1#-ן'בית ג-מסעדת אלשריף>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת
1#-מעלות תרשיחא-בוטינסקי'ז/הרב קוק>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת

10-כסיפה-ס אלמותנבי''בי>-<רהט-גן ציבורי מרכז העיר
1#-חיפה-רב תכליתי/אוניברסיטה>-<חיפה-רכבת בת גלים. ת

2#-נצרת-תחנה מרכזית>-<מרום הגליל-בסיס מחווה אלון
1#-קרית אתא-הארי השואג/נתן שפריצר>-<חיפה-טרומן/דגניה

30-פתח תקווה-הורדה/מסוף משה ארנס>-<פתח תקווה-רציפים/מסוף משה ארנס
ש1-חיפה-הנדסה אזרחית/טכניון>-<חיפה-העלייה השנייה/רכבל

2#-ן'בית ג-1ן 'בית ג>-<כרמיאל-רציפים/רכבת כרמיאל. ת
3#-אילת-ביג/הסתת>-<אילת-התעשייה/המלאכה

3#-חיפה-מרכז זיו/טרומפלדור>-<חיפה-מרכז זיו/טרומפלדור
3#-כרמיאל-מרכז מסחרי/ביג כרמיאל>-<כרמיאל-מסוף אגד ביג כרמיאל
3#-כרמיאל-מרכז מסחרי/ביג כרמיאל>-<כרמיאל-מסוף אגד ביג כרמיאל

1#-תל אביב יפו-תחנת מוניות מסוף סבידור>-<תל אביב יפו-ת''תחנת מוניות תמח4-5מוניות רב קווית 
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2נתיב אקספרס3
1אגד
1אגד

1אגד963
1אגד790
1נתיב אקספרס511
1אגד393
1אגד390
1אגד389
1מטרופולין383
1מטרופולין378
1דן בדרום376
1מטרופולין353
1נסיעות ותיירות342
1סופרבוס191
1סופרבוס190
1אפיקים186
1אפיקים185
1נתיב אקספרס171
1נתיב אקספרס169
1אפיקים161
1דן129
1דן125

1דן66
1מטרופולין66
1נתיב אקספרס61
1נתיב אקספרס57
1קווים55
1דן46
1נתיב אקספרס46
1מטרופולין45
1נתיב אקספרס45

1#-נהריה-יצחק שדה/דוד בן גאון>-<נהריה-הסיגלית/אירית
1#-אילת-הורדה/נמל תעופה רמון>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. תא50
ש2-חיפה-העלייה השנייה/רכבל>-<חיפה-מעונות העמים/טכניוןא19

3#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<ירושלים-רציפים/3מרכזית ירושלים קומה . ת
ז2-תל אביב יפו-א הורדה''רכבת ת. ת>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. ת
1#-קרית שמונה-הורדה/ש''מרכזית ק. ת>-<צפת-רציפים/מרכזית צפת. ת
ד2-תל אביב יפו-הורדה/6. א ק''מרכזית ת. ת>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. ת
2#-תל אביב יפו-הורדה/6. א ק''מרכזית ת. ת>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. ת
ז1-ערד-מלון יפה נוף>-<תל אביב יפו-א מרכז''רכבת ת. ת

1#-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<שדרות-המגינים/ברלב
11-אופקים-קיבוץ גלויות/הרצל>-<תל אביב יפו-א מרכז''רכבת ת. ת

11-צאלים-צאלים מרכז>-<באר טוביה-צומת מלאכי
12-באר שבע-ש''מרכזית ב. ת>-<תל אביב יפו-רציפים/6.א ק''מרכזית ת.ת
א2-נוף הגליל-הגפן/יזרעאל>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

10-רמת ישי-אזור תעשיה רמת ישי>-<נופית-הגולן/הגליל
10-חיפה-יגאל ידין/חלוצי התעשיה>-<יקנעם עילית-רבין\יער אודם

21-אריאל-31כביש /אוניברסיטת אריאל>-<תל אביב יפו-רציפים/7.א ק''מרכזית ת.ת
22-עץ אפרים-החרוב/בית כנסת עץ אפריים>-<פתח תקווה-רציפים/מסוף משה ארנס

1#-ביר אל מכסור-יציאה משכונה דרומית>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת
ז1-דייר חנא-כביש ראשי'/דייר חנא ו>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

22-אריאל-31כביש /אוניברסיטת אריאל>-<ערבות הירדן-מרכז מסחרי מפגש הביקעה
10-ראשון לציון-אבי האסירים>-<תל אביב יפו-רידינג.ח

10-בת ים-מרכז הספורט>-<תל אביב יפו-קריית חינוך
20-פתח תקווה-רציפים עירוני/ת''מרכזית פ. ת>-<תל אביב יפו-כרמלית

2#-דימונה-מרכזית דימונה. ת>-<ערערה בנגב-בית ספר לחינוך מיוחד
1#-אבו סנאן-אבו סנאן סולטאן באשא ד>-<עכו-העצמאות/דרך הארבעה

1#-טמרה-כיכר אלמעסרה>-<כרמיאל-מתחם ביג כרמיאל
20-תל אביב יפו-רדינג>-<קרית אונו-מסוף קרית אונו

10-בת ים-מסוף הקוממיות>-<תל אביב יפו-א מרכז''רכבת ת. ת
א1-כיסרא סומיע-תיכון עמל>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת
1#-כפר רתמים-מרכז- רתמים >-<באר שבע-רציפים/ש''מרכזית ב. ת
1#-כיסרא סומיע-כיכר כיסרא>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת
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401
1אגד40
341
1אגד33
1נתיב אקספרס31
1נתיב אקספרס27
1מטרופולין24
1נתיב אקספרס24
221
1אגד17
1אגד15
1נתיב אקספרס14
1דן בדרום13
1דן בדרום12
1נסיעות ותיירות12
1נתיב אקספרס12
1אגד11
1דן בדרום11

1נסיעות ותיירות4
1דן3

3#-נוף הגליל-האצטדיון>-<נוף הגליל-האצטדיוןמ.א.ש
2#-חיפה-העלייה השנייה/רכבל>-<חיפה-רציפים בינעירוני/מרכזית המפרץ. ת

2#-נוף הגליל-שדרות מעלה יצחק/כרכום>-<נוף הגליל-שוקמ.א.ש
3#-חיפה-מרכז פנורמה/הנשיא>-<חיפה-מרכז פנורמה/הנשיא

1#-מצובה-מצובה>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת
1#-שתולה-שתולה יציאה>-<נהריה-רציפים/מרכזית נהריה. ת
1#-כסיפה-13שכונה /כסייפה>-<ערד-רציפים/מרכזית ערד. ת

2#-נהריה-הורדה/מרכזית נהריה. ת>-<עראמשה-שכונה צפונית א
ב3-כפר כנא-כפר כנא/ס''מתנ>-<נצרת-איצטדיון כדורגלמ.א.ש

1#-חיפה-הנדסה אזרחית/טכניון>-<חיפה-רציפים עירוני/מרכזית חוף הכרמל. ת
1#-אילת-מעבר גבול טאבה>-<אילת-רציפים/מרכזית אילת. ת

1#-כרמיאל-רכבת כרמיאל. ת>-<ן'בית ג-בית עלמין
1#-אוהד-אוהד>-<אשכול-מועצה אזורית אשכול
1#-פרי גן-פריגן מרכז>-<אשכול-מועצה אזורית אשכול

1#-עמק יזרעאל-כניסה מערבית'/זרזיר א>-<נצרת-תחנה מרכזית
2#-מעלות תרשיחא-כלנית/המעפילים>-<כרמיאל-מתחם ביג כרמיאל

3#-אילת-התעשייה/המלאכה>-<אילת-ביג/הסתת
1#-אשכול-מחנה אמיתי>-<אשכול-מועצה אזורית אשכול

3#-מגאר-אביה'שכונת ראס אלח>-<מגאר-אביה'שכונת ראס אלח
10-חולון-תמנע/חניון תמנע>-<תל אביב יפו-כרמלית/הכובשים
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