
ססוובבבב  ככייננררתת
הסעות חינם לחופי הכינרת

קקוו  
הס

 20:00   16:00    12:00 טבריה 
20:06   16:06   12:06 המלון הסקוטי 
20:15    16:15    12:15 מגדל
20:18  16:18  12:18 קיבוץ גינוסר
20:23  16:23  12:23 חוקוק
20:31    16:31    12:31 צומת כרי דשא
20:33    16:33    12:33 טבחה
20:36    16:36    12:36 כפר נחום
20:39    16:39    12:39 מפרץ אמנון
20:43    16:43    12:43 פארק הירדן
20:46    16:46    12:46 צומת יהודיה
20:49    16:49    12:49 צומת מעלה גמלא
20:51    16:51    12:51 כינר-דוגה
20:53    16:53    12:53 גולן-דוגית
20:58    16:58    12:58 צומת כורסי
21:01    17:01    13:01 חלוקים-לבנון
21:06    17:06    13:06 גופרה
21:11     17:11     13:11 עין גב-סוסיתא
21:19    17:19    13:19 קיבוץ האון
21:24     17:24   13:24 מכללת כינרת
21:26    17:26    13:26 צמח
21:31     17:31   13:31 קיבוץ דגניה
21:34    17:34    13:34 קיבוץ כינרת
21:36    17:36    13:36 המושבה כינרת
21:39    17:39    13:39 צינברי
21:43    17:43    13:43 שקמים

18:00    14:00    10:00 טבריה
 18:03   14:03    10:03 שקמים

18:07    14:07    10:07 צינברי
18:10    14:10    10:10 המושבה כינרת
18:12    14:12    10:12 קיבוץ כינרת
18:15     14:15   10:15 קיבוץ דגניה

 18:20   14:20    10:20 צמח
18:21    14:21    10:21 מכללת כינרת
18:27  14:27  10:27 קיבוץ האון
18:35    14:35    10:35 עין גב-סוסיתא
18:40     14:40   10:40 גופרה 
18:45  14:45  10:45 חלוקים-לבנון
18:48    14:48    10:48 צומת כורסי
18:53    14:53    10:53 גולן-דוגית
18:55    14:55    10:55 כינר-דוגה
18:57     14:57   10:57 צומת מעלה גמלא
19:00  15:00  11:00 צומת יהודיה
19:03    15:03    11:03 פארק הירדן
19:09    15:09    11:09 מפרץ אמנון
19:12    15:12    11:12 כפר נחום

 19:15    15:15     11:15 טבחה
19:17     15:17     11:17 צומת כרי דשא

 19:23   15:23    11:23 חוקוק
19:28    15:28    11:28 קיבוץ גינוסר
19:31    15:31    11:31 מגדל

הקו הכחול נוסע לכיוון דרום הכינרת נגד כיוון השעון

הקו הירוק נוסע לכיוון צפון הכינרת עם כיוון השעון

צומת
צומתיהודיה

פארק
חוף הירדן

מפרץ
אמנון צומת

מעלה
טבחהגמלא

צומת כרי דשא צומת רמות

חוף חוקוק
חוף גולן-דוגית

גינוסר

מגדל חוף כורסי
חוף חלוקים-לבנון

טבריהחוף גופרה

חוף שיקמים חוף עין-גב
סוסיתא

חוף צינברי

מושבה כינרת

קיבוץ כינרת האון
דגניה
צמח מעגן

עדן
מכללת
כינרת

כפר
נחום

מסלול סופ"ש
יולי-אוגוסט

מסלול מקוצר
יולי-אוגוסט

זמני נסיעות - חופים מזרחיים

הקו האדום יוצא מצומת צמח ונוסע עד מעלה גמלא
עוצר בתחנות צמח - מעגן - האון - עין גב - גופרה - צומת 

כורסי - גולן - צומת רמות - צומת מעלה גמלא

הקו הצהוב יוצא ממעלה גמלא ונוסע עד טבריה
- עוצר בתחנות צומת מעלה גמלא - צומת רמות - גולן
צומת כורסי - גופרה - עין גב - מעגן - צמח - טבריה

צומת צמח
צ. מעלה גמלא

16:30 1 4:40 1 2:25  10:30
17:20  15:30  13:25  11:15

שינויים במסלול ובזמני ההסעות
בחודשים יולי - אוגוסט

החל מה-20.7.21 ועד ה-5.8.21 בימים ראשון עד חמישי
 ומה-8.8 ועד ה-28.8 בימי ראשון ו-חמישי

יפעל 'קו סובב כינרת' בחופים המזרחיים בלבד 
מצומת צמח ועד צומת מעלה גמלא ובחזרה לטבריה

עפ"י לוח הזמנים המופיע מטה. 
בסופי השבוע יעבוד הקו במתכונת רגילה של הקפת כל הכינרת 

עפ"י לוח הזמנים המופיע מטה.

זמני נסיעות בשישי - שבת
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