הסעות לתיכון
מס' המסלול

סוג המסלול  /שעה

שם המוסד

602

איסוף 07:50 /

חט"ב  +תיכון

603

איסוף 07:55 /

חט"ב  +תיכון

604

איסוף 07:45 /

תיכון  +חט"ב

605

איסוף 8:00 /

חט"ב  +תיכון

616

איסוף 07:00 /

שעת  0תיכון

617

איסוף 07:05 /

שעת  0תיכון

619

איסוף 07:05 /

שעת  0תיכון

620

איסוף 08:15 /

חט"ב  +תיכון

פירוט המסלול
מתחיל בכיכר הסתדרות ד .השלום (מול מד"א) ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,ימינה לחלוצים ,שמאלה
לאורח חיים ,ממשיך ישר לקיבוץ גלויות ,שמאלה לרקפות ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,בכיכר ישר ליפה
נוף ,שמאלה למגינים ,ברמזור שמאלה לדרך משה  ,ימינה לקרן היסוד ,ישר לששת הימים עד הכיכר ימינה
רח' אורן ,ימינה בצה"ל ,בכיכר פרסה ,תחנת הורדה  -תיכון נשר ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה לנוריות,
בכיכר שמאלה לשיטה ,ממשיך ישר עד כיכר שיטה/חרוב ,מבצע פרסה ומסיים בתחנות החטיבה.
מתחיל בכיכר באחים מרסל ,בן דור ,ישר ביטחון ,שמאלה לקצר ,ימינה למעלה גיבורים ,שמאלה להסתדרות,
ימינה דרך הטכניון ,שמאלה לעמוס ,שמאלה לצה"ל ,בכיכר ימינה לזית ,ממשיך ישר לחרוב ,בכיכר ימינה
לשיטה ,מוריד ברציף ההורדה בחטיבות ממשיך ישר בשיטה ,שמאלה לתמר ,שמאלה לאלון ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה חצב ,בכיכר שמאלה לאורן והורדה בתיכון נשר.
מתחיל מחבצלת ,ממשיך ישר ליסמין ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל (קטן) ,ימינה
לעמוס ,ימינה דרך הטכניון ,שמאלה הסתדרות ,ימינה למעלה הגיבורים ,שמאלה לקצר ,ימינה לביטחון,
ברמזור ימינה לבר יהודה ,ימינה לפרץ ,ימינה ליעל ,הורדה  -תיכון נשר ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה
ליסמין ,ממשיך ישר לחבצלת ,שמאלה לצה"ל ,ברמזור שמאלה שמאלה למרגנית ,בכיכר ישר לשיטה ,עד
כיכר שיטה/חרוב מבצע פרסה ומוריד ברציף ההורדה תחנות בחטיבה.
מתחיל בחצב/פינת הצבעוני ,ממשיך ישר חצב ,בכיכר ימינה ששת הימים ,ימינה לקרן היסוד ,ימינה לדרך
משה ,ברמזור ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,מוריד ברציף ההורדה תחנות
החטיבה ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ימינה לנוריות ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה לצה"ל ומסיים בתיכון
נשר.
מתחיל בכיכר הסתדרות ד .השלום(מול מד"א),ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,ימינה לחלוצים ,שמאלה לאורח
חיים ,ממשיך ישר לקיבוץ גלויות ,שמאלה לרקפות ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,בכיכר ישר ליפה נוף,
שמאלה למגינים ,ברמזור שמאלה לדרך משה ,ימינה לקרן היסוד ,ימינה לפרץ ,ושמאלה עד תיכון נשר.
מתחיל בתמר/פינת השושנים ,ממשיך ישר לאשל ,בכיכר פרסה לאשל ,ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב,
בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה לחצב ,בכיכר שמאלה לאורן ,ימינה לסיום בתיכון נשר.
מתחיל בתחנות ברציף חטיבה לכיוון שיטה/נוריות  -ממשיך ישר עד הכיכר ימינה לנוריות ,בכיכר שמאלה
לזית ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל (קטן) ,ימינה לעמוס ,ימינה לדרך הטכניון ,שמאלה להסתדרות,
ימינה למעלה הגיבורים ,שמאלה לקצר ,ימינה לביטחון ,ברמזור ימינה לבר יהודה ,ברמזור ימינה לפרץ ,ימינה
לסיום בתיכון נשר.
מתחיל בנוריות/ורדים נוסע לכיכר הנוריות ,בכיכר שמאלה לשיטה ,ממשיך ישר עד הכיכר שיטה/חרוב ,מבצע
פרסה והורדה בתחנות ההורדה בחטיבה ,ממשיך בשיטה ,שמאלה לתמר ,ממשיך ישר לאשל ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה לחצב ,בכיכר שמאלה לאורן ומשם לתיכון נשר.
מסלולי פיזור

הסעות לתיכון
מס מסלול

סוג המסלול  /שעה

שם המוסד

684

פיזור

תיכון

685

פיזור

תיכון

פירוט המסלול
מהתיכון ישר לצה"ל ,בכיכר פרסה לצה"ל ,ימינה לאורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,ימינה לאלון ,שמאלה לאשל ,פרסה בכיכר אשל/חרוב ,ישר לתמר ,שמאלה לשיטה ,שמאלה למרגנית,
שמאלה לצה"ל ,ימינה לחבצלת ,ישר ליסמין ,ימינה לזית ,עד כיכר לוטם.
מהתיכון ישר לצה"ל ,ימינה לצה"ל (קטן) ,ימינה לעמוס ,ימינה דרך הטכניון ,שמאלה להסתדרות ,ימינה
למעלה הגיבורים ,שמאלה לקצר ,ימינה לבטחון ,ברמזור ימינה לבר יהודה ,ברמזור ימינה לפרץ ,ברמזור
שמאלה לדרך השלום ,ברמזור ימינה לדרך משה ,ברמזור שמאלה למגינים ,ימינה ליפה נוף ,בכיכר שמאלה
לחלוצים ,שמאלה לאורח חיים ,ישר קיבוץ גלויות ,שמאלה הרקפות ,שמאלה כלניות ,שמאלה לדרך משה
ומסיים במגן דוד אדום.

הסעות לחטיבות הביניים
מס' המסלול
601

סוג המסלול  /שעה
איסוף 08:00 /

שם המוסד
חט"ב

602

איסוף 07:50 /

חט"ב  +תיכון

603

איסוף 07:55 /

חט"ב  +תיכון

604

איסוף 07:45 /

תיכון  +חט"ב

605

איסוף 8:00 /

חט"ב  +תיכון

609

איסוף 07:15 /

חט"ב  +רבין

615

איסוף07:55 /

חט"ב

620

איסוף 08:15 /

חט"ב  +תיכון

621

איסוף 08:10 /

חט"ב

פירוט המסלול
מתחיל בכיכר הסתדרות ד .השלום (מול מד"א) ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,ימינה לחלוצים ,שמאלה
לאורח חיים ,ממשיך ישר לקיבוץ גלויות ,שמאלה לרקפות ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,בכיכר ישר ליפה
נוף ,שמאלה למגינים ,ברמזור שמאלה לדרך משה ,ברמזור ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה
לשיטה ומסיים בתחנות החטיבה.
מתחיל בכיכר הסתדרות ד .השלום (מול מד"א) ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,ימינה לחלוצים ,שמאלה
לאורח חיים ,ממשיך ישר לקיבוץ גלויות ,שמאלה לרקפות ,ימינה לכלניות ,ימינה לעלייה ,בכיכר ישר ליפה
נוף ,שמאלה למגינים ,ברמזור שמאלה לדרך משה  ,ימינה לקרן היסוד ,ישר לששת הימים עד הכיכר ימינה
רח' אורן ,ימינה בצה"ל ,בכיכר פרסה ,תחנת הורדה  -תיכון נשר ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה לנוריות,
בכיכר שמאלה לשיטה ,ממשיך ישר עד כיכר שיטה/חרוב ,מבצע פרסה ומסיים בתחנות החטיבה.
מתחיל בכיכר באחים מרסל ,בן דור ,ישר ביטחון ,שמאלה לקצר ,ימינה למעלה גיבורים ,שמאלה להסתדרות,
ימינה דרך הטכניון ,שמאלה לעמוס ,שמאלה לצה"ל ,בכיכר ימינה לזית ,ממשיך ישר לחרוב ,בכיכר ימינה
לשיטה ,מוריד ברציף ההורדה בחטיבות ממשיך ישר בשיטה ,שמאלה לתמר ,שמאלה לאלון ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה חצב ,בכיכר שמאלה לאורן והורדה בתיכון נשר.
מתחיל מחבצלת ,ממשיך ישר ליסמין ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל (קטן) ,ימינה
לעמוס ,ימינה דרך הטכניון ,שמאלה הסתדרות ,ימינה למעלה הגיבורים ,שמאלה לקצר ,ימינה לביטחון,
ברמזור ימינה לבר יהודה ,ימינה לפרץ ,ימינה ליעל ,הורדה  -תיכון נשר ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה
ליסמין ,ממשיך ישר לחבצלת ,שמאלה לצה"ל ,ברמזור שמאלה שמאלה למרגנית ,בכיכר ישר לשיטה ,עד
כיכר שיטה/חרוב מבצע פרסה ומוריד ברציף ההורדה תחנות בחטיבה.
מתחיל בחצב/פינת הצבעוני ,ממשיך ישר חצב ,בכיכר ימינה ששת הימים ,ימינה לקרן היסוד ,ימינה לדרך
משה ,ברמזור ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,מוריד ברציף ההורדה תחנות
החטיבה ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ימינה לנוריות ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה לצה"ל ומסיים בתיכון
נשר.
מתחיל בתאנה ,שמאלה לאשל נכנס ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עצירה
בתחנות החטיבה הורדה.
מתחיל בברק (מרכז תל חנן) ,ימינה לבר מוחא ,ושמאלה להורדה בתיכון נשר ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר
ישר לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,הורדה בתחנות החטיבה ממשיך ישר בשיטה ,שמאלה בתמר ,שמאלה
באלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ומסיים בתחנות ההורדה בחטיבה.
מתחיל בנוריות/ורדים נוסע לכיכר הנוריות ,בכיכר שמאלה לשיטה ,ממשיך ישר עד הכיכר שיטה/חרוב ,מבצע
פרסה והורדה בתחנות ההורדה בחטיבה ,ממשיך בשיטה ,שמאלה לתמר ,ממשיך ישר לאשל ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה לחצב ,בכיכר שמאלה לאורן ומשם לתיכון נשר.
מתחיל בקרן היסוד/דרך משה ,שמאלה לששת הימים ,בכיכר שמאלה לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה
לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,הורדה בתחנות ההורדה בחטיבות.

הסעות לחטיבות הביניים
624

איסוף 07:55 /

חט"ב

מס מסלול
680

סוג המסלול  /שעה
פיזור

שם המוסד
חט"ב

681

פיזור

חט"ב

682

פיזור

חט"ב

רח הזית/צה"ל (מרכז מסחרי אורן) ישר לזית ,בכיכר ישר לחרוב ,בכיכר ימינה לאשל ,ממשיך ישר לתמר,
ימינה לשיטה ,עד כיכר השיטה/חרוב ,מבצע פרסה ומסיים בתחנות ההורדה בחטיבות.
מסלולי פיזור
פירוט המסלול
תחנות החטיבה רציף השיטה ,ממשיך ברחוב השיטה עד כיכר הנוריות ,מבצע פרסה ,ממשיך בשיטה עד כיכר
שיטה/חרוב ,שמאלה בכיכר לחרוב ,בכיכר ימינה ללוטם ,שמאלה לחצב ,בכיכר ימינה לששת הימים ,ימינה
לקרן היסוד ,שמאלה לדרך משה ,ברמזור ימינה למגינים ,ימינה ליפה נוף ,בכיכר שמאלה לחלוצים ,שמאלה
לאורח חיים ,ישר לקיבוץ גלויות ,שמאלה לרקפות ,שמאלה לכלניות ,שמאלה לדרך השלום סיום בכיכר
ההסתדרות (מד"א).
תחנות החטיבה רציף השיטה ,ממשיך ישר בשיטה ,בכיכר ישר למרגנית ,ברמזור ימינה ימינה לצה"ל ,ימינה
לחבצלת ,ישר ליסמין ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל (קטן) ,ימינה לעמוס ,ימינה
לדרך הטכניון ,שמאלה להסתדרות ,ימינה לגיבורים ,שמאלה לבטחון ,מסיים בבר יהודה.
חטיבה תחנה ברח' החרוב בעלייה ,בכיכר ימינה לאלון ,שמאלה לאשל ,פרסה בכיכר אשל/חרוב ,ישר לתמר,
שמאלה לשיטה ,בכיכר ימינה לנוריות ,בכיכר שמאלה לזית ,בכיכר ימינה לצה"ל ,שמאלה לפרץ ,ברמזור
ימינה לדרך השלום ומסיים בהיכל התרבות.

הסעות בי"ס רמות יצחק א'
מס' המסלול

סוג המסלול  /שעה

608

איסוף 07:20 /

609

איסוף 07:15 /

610

איסוף 7:25 /

611

איסוף 7:25 /

622

איסוף 07:25 /

686

פיזור

687

פיזור

שם המוסד

פירוט המסלול

מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר ימינה לזית ,בכיכר שמאלה לנוריות ,ימינה לוורדים,
רמות יצחק א'
שמאלה לבית ספר רמות יצחק א'.
מתחיל בתאנה ,שמאלה לאשל נכנס ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עצירה
רבין  +רמות
יצחק א'  +גלילות בתחנות החטיבה הורדה  +עליה של רח' דוכיפת ,ממשיך ברחוב השיטה בכיכר ימינה לנוריות ,שמאלה
 +כנפי נשרים לוורדים ,ימינה לארזים ,מוריד בבית ספר רמות יצחק א' ,יוצא מהארזים שמאלה בוורדים ,שמאלה בחבצלת
עד לרחוב המתמיד הורדה בבי"ס כנפי נשרים ובי"ס גלילות.
מתחיל במרגנית/צה"ל (טכניון) ממשיך ישר למרגנית ,בכיכר ישר לשיטה ,ימינה לתמר ,שמאלה לאלון ,בכיכר
רבין  +רמות
שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עוצר בתחנה ברח' השיטה (אחרי הכניסה לבי"ס רבין) ,בכיכר ימינה
יצחק א'
לנוריות ,שמאלה לורדים ,שמאלה לנתיב הארזים/רימון ומסיים בבי"ס רמות יצחק א'
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,ימינה בשיטה ,הורדה בבי"ס רבין,
רבין  +רמות
ממשיך ישר בשיטה ,ימינה לנוריות ,שמאלה לורדים ,שמאלה לבי"ס רמות יצחק א'.
יצחק א'
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,בי"ס רבין (כולל
רבין  +רמות
יצחק א' +גלילות עלייה של רח' דוכיפת) ,ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ישר למרגנית ,ברמזור ימינה לצה"ל ,ימינה לחבצלת,
 +כנפי נשרים ימינה לורדים ,ימינה לנתיב הארזים/רימון ,בי"ס רמות יצחק א' ,ימינה לורדים ,שמאלה לנוריות ,בכיכר
שמאלה לזית ,עוצר בתחנת הכניסה לשזיף ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל קטן ,ימינה לעמוס ,ימינה
דרך הטכניון ,ימינה למתמיד ,בי"ס כנפי נשרים ואח"כ בי"ס גלילות.
בי"ס רמות יצחק א'  -ימינה לורדים ,שמאלה לנוריות ,בכיכר שמאלה זית ,בכיכר ימינה צה"ל ,ימינה לאורן,
רמות יצחק א' בכיכר ישר לחצב ,ימינה לוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לאלון ,שמאלה דקל ,ימינה תפוז ,ימינה
חרוב ,בכיכר ימינה לאשל ,ישר לתמר ,שמאלה לשיטה ,בכיכר ישר למרגנית.
בי"ס רמות יצחק א'  -ימינה לורדים ,ימינה לנוריות ,שמאלה בשיטה ,שמאלה בחרוב ,ישר בזית ,בכיכר ימינה
רמות יצחק א' צה"ל ,ימינה לאורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה לוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לאלון ,שמאלה דקל,
ימינה תפוז ,ימינה חרוב ,בכיכר ימינה לאשל ,ישר לתמר ,שמאלה לשיטה ,בכיכר ישר עד לסוף המרגנית.

הסעות בי"ס בית יהושע
מס' המסלול

סוג המסלול  /שעה

שם המוסד

פירוט המסלול

606

איסוף 07:35 /

בית יהושע

613

איסוף 7:35 /

בית יהושע

690

פיזור

בית יהושע

מתחיל ברח' העלייה ,ישר ליפה נוף ,שמאלה למגינים ,ימינה בדרך משה ,ימינה דרך השלום,
ימינה לכלניות ומסיים בתחנת אוטובוס בבית יהושע.
מתחיל ברח' המגינים ,ימינה ליפה נוף ,שמאלה לחלוצים ,שמאלה לאורח חיים ,קיבוץ גלויות,
רקפות ,ימינה לרח העלייה ,ישר ליפה נוף ,שמאלה למגינים ,ימינה בדרך משה ,ימינה דרך
השלום ,ימינה לכלניות ומסיים בתחנת אוטובוס בבית יהושע.
בי"ס בית יהושע ,ימינה לכלניות ,ימינה לעליה ,בכיכר ימינה חלוצים ,שמאלה אורח חיים ,ישר
קיבוץ גלויות ,שמאלה רקפות ,בעצור שמאלה לכלניות ,שמאלה לכיכר היסתדרות (מד"א),
ברמזור שמאלה לדרך משה ,שמאלה למגינים ,ימינה ליפה נוף עד כיכר החלוצים מבצע פרסה
וממשיך ביפה נוף שמאלה למגינים עד הרמזור.

הסעות לבי"ס רבין
מס' המסלול
609

610

611
622

688
689

פירוט המסלול
שם המוסד
סוג המסלול  /שעה
מתחיל בתאנה ,שמאלה לאשל נכנס ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עצירה
רבין  +רמות
איסוף 07:15 /
יצחק א'  +גלילות בתחנות החטיבה הורדה  +עליה של רח' דוכיפת ,ממשיך ברחוב השיטה בכיכר ימינה לנוריות ,שמאלה
 +כנפי נשרים לוורדים ,ימינה לארזים ,מוריד בבית ספר רמות יצחק א' ,יוצא מהארזים שמאלה בוורדים ,שמאלה בחבצלת
עד לרחוב המתמיד הורדה בבי"ס כנפי נשרים ובי"ס גלילות.
מתחיל במרגנית/צה"ל (טכניון) ממשיך ישר למרגנית ,בכיכר ישר לשיטה ,ימינה לתמר ,שמאלה לאלון ,בכיכר
רבין  +רמות
איסוף 7:25 /
שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עוצר בתחנה ברח' השיטה (אחרי הכניסה לבי"ס רבין) ,בכיכר ימינה
יצחק א'
לנוריות ,שמאלה לורדים ,שמאלה לנתיב הארזים/רימון ומסיים בבי"ס רמות יצחק א'
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,ימינה בשיטה ,הורדה בבי"ס רבין,
רבין  +רמות
איסוף 7:25 /
ממשיך ישר בשיטה ,ימינה לנוריות ,שמאלה לורדים ,שמאלה לבי"ס רמות יצחק א'.
יצחק א'
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,בי"ס רבין (כולל
רבין  +רמות
איסוף 07:25 /
יצחק א' +גלילות עלייה של רח' דוכיפת) ,ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ישר למרגנית ,ברמזור ימינה לצה"ל ,ימינה לחבצלת,
 +כנפי נשרים ימינה לורדים ,ימינה לנתיב הארזים/רימון ,בי"ס רמות יצחק א' ,ימינה לורדים ,שמאלה לנוריות ,בכיכר
שמאלה לזית ,עוצר בתחנת הכניסה לשזיף ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל קטן ,ימינה לעמוס ,ימינה
דרך הטכניון ,ימינה למתמיד ,בי"ס כנפי נשרים ואח"כ בי"ס גלילות.
תחנות ברציף ליד בי"ס רבין ,שמאלה תמר ,שמאלה אלון ,בכיכר שמאלה חרוב ,בכיכר ימינה לוטם ,שמאלה
רבין
פיזור
לחצב.
תחנות ברציף ליד בי"ס רבין ,ישר בשיטה עד כיכר הנוריות מבצע פרסה וממשיך ישר בשיטה עד כיכר
רבין
פיזור
שיטה/חרוב ,ימינה בכיכר לחרוב ,בכיכר ימינה לאלון ,שמאלה לאשל ,עולה ישר לרח' התאנה ,ימינה למנדל
זינגר ,פרסה בכיכר ,ברמזור שמאלה לדרך משה ,ימינה לרמות יצחק ,שמאלה לאשל ,ממשיך ישר לתמר,
שמאלה לשיטה ,בכיכר ממשיך ישר למרגנית ,ברמזור ימינה ומיד שמאלה לצה"ל ,ימינה לדרך הטכניון ,ימינה
לעמוס ,ממשיך ברחוב צה"ל (הקטן) ופונה בצומת ימינה לרח' צה"ל (הגדול) ,שמאלה לחבצלת ,ממשיך
בחבצלת ומשתלב ביסמין בכיכר ימינה לזית ,מסיים בכיכר השזיף.

הסעות לבי"ס כנפי נשרים
מס' המסלול
609

622

מיניבוס

691

פירוט המסלול
שם המוסד
סוג המסלול  /שעה
מתחיל בתאנה ,שמאלה לאשל נכנס ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עצירה
רבין  +רמות
איסוף 07:15 /
יצחק א'  +גלילות בתחנות החטיבה הורדה  +עליה של רח' דוכיפת ,ממשיך ברחוב השיטה בכיכר ימינה לנוריות ,שמאלה
 +כנפי נשרים לוורדים ,ימינה לארזים ,מוריד בבית ספר רמות יצחק א' ,יוצא מהארזים שמאלה בוורדים ,שמאלה בחבצלת
עד לרחוב המתמיד הורדה בבי"ס כנפי נשרים ובי"ס גלילות.
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,בי"ס רבין (כולל
רבין  +רמות
איסוף 07:25 /
יצחק א' +גלילות עלייה של רח' דוכיפת) ,ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ישר למרגנית ,ברמזור ימינה לצה"ל ,ימינה לחבצלת,
 +כנפי נשרים ימינה לורדים ,ימינה לנתיב הארזים/רימון ,בי"ס רמות יצחק א' ,ימינה לורדים ,שמאלה לנוריות ,בכיכר
שמאלה לזית ,עוצר בתחנת הכניסה לשזיף ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל קטן ,ימינה לעמוס ,ימינה
דרך הטכניון ,ימינה למתמיד ,בי"ס כנפי נשרים ואח"כ בי"ס גלילות.
הרחובות שיכללו בקו זה (לפי סדר הא"ב) :דבורה ,ההשכלה ,הותיקים ,יעל ,נתיב הטרשים ,פרץ ,קרן היסוד,
כנפי נשרים
חברת המיניבוס
שקד.
תתאם  -איסוף +
פיזור
גלילות  +כנפי בי"ס כנפי נשרים  +איסוף בי"ס גלילות במתמיד  -שמאלה דרך הטכניון ,שמאלה בעמוס ,שמאלה צה"ל
פיזור
(קטן) ,ימינה לצה"ל ,שמאלה בחבצלת ,ימינה לורדים ,ימינה לנוריות ,שמאלה בשיטה ,ימינה בתמר ,ישר עד
נשרים
האשל ,פרסה בכיכר ,וימינה לאלון ,שמאלה בחרוב ,ישר לאורך כל הזית ,ימינה בצה"ל ,ימינה באורן ,ישר
בחצב ,ימינה בלוטם ומסיים.

הסעות לבי"ס גלילות
מס' המסלול
609

622

691

פירוט המסלול
שם המוסד
סוג המסלול  /שעה
מתחיל בתאנה ,שמאלה לאשל נכנס ימינה לאלון ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר שמאלה לשיטה ,עצירה
רבין  +רמות
איסוף 07:15 /
יצחק א'  +גלילות בתחנות החטיבה הורדה  +עליה של רח' דוכיפת ,ממשיך ברחוב השיטה בכיכר ימינה לנוריות ,שמאלה
 +כנפי נשרים לוורדים ,ימינה לארזים ,מוריד בבית ספר רמות יצחק א' ,יוצא מהארזים שמאלה בוורדים ,שמאלה בחבצלת
עד לרחוב המתמיד הורדה בבי"ס כנפי נשרים ובי"ס גלילות.
מתחיל באורן ,בכיכר ישר לחצב ,ימינה ללוטם ,בכיכר שמאלה לחרוב ,בכיכר ימינה לשיטה ,בי"ס רבין (כולל
רבין  +רמות
איסוף 07:25 /
יצחק א' +גלילות עלייה של רח' דוכיפת) ,ממשיך ישר לשיטה ,בכיכר ישר למרגנית ,ברמזור ימינה לצה"ל ,ימינה לחבצלת,
 +כנפי נשרים ימינה לורדים ,ימינה לנתיב הארזים/רימון ,בי"ס רמות יצחק א' ,ימינה לורדים ,שמאלה לנוריות ,בכיכר
שמאלה לזית ,עוצר בתחנת הכניסה לשזיף ,בכיכר שמאלה לצה"ל ,ימינה לצה"ל קטן ,ימינה לעמוס ,ימינה
דרך הטכניון ,ימינה למתמיד ,בי"ס כנפי נשרים ואח"כ בי"ס גלילות.
גלילות  +כנפי בי"ס כנפי נשרים  +איסוף בי"ס גלילות במתמיד  -שמאלה דרך הטכניון ,שמאלה בעמוס ,שמאלה צה"ל
פיזור
(קטן) ,ימינה לצה"ל ,שמאלה בחבצלת ,ימינה לורדים ,ימינה לנוריות ,שמאלה בשיטה ,ימינה בתמר ,ישר עד
נשרים
האשל ,פרסה בכיכר ,וימינה לאלון ,שמאלה בחרוב ,ישר לאורך כל הזית ,ימינה בצה"ל ,ימינה באורן ,ישר
בחצב ,ימינה בלוטם ומסיים.

הסעות לבי"ס גבעון
מס' הקו
612

סוג המסלול  /שעה
איסוף 07:30 /

שם המוסד
גבעון

692

פיזור

גבעון

פירוט המסלול
צה"ל/פינת אורן ,כיכר אורן/ששת הימים פרסה לאורן ,ימינה לצה"ל ,ימינה לדרך השלום ,ימינה לדרך משה,
ימינה לקרן היסוד ,ישר לששת הימים ,שמאלה לחצב ,ימינה ללוטם ,ימינה לזית ,זית/מרכז מסחרי ,ימינה
לצה"ל ומסיים בבי"ס גבעון.
בי"ס גבעון רח' פרץ ,ימינה דרך השלום ,ימינה לדרך משה ,ימינה לקרן היסוד ,ישר לששת הימים ,בכיכר
שמאלה לחצב ,ימינה ללוטם ,ימינה לזית ,תחנה בכניסה לשזיף ,עד המרכז המסחרי ,ימינה לצה"ל ,ימינה
לאורן ומסיים בכיכר ששת הימים.

