
 

 

 

 

 35:07 –איסוף בוקר ביה"ס הראשונים 

 

 :    1אוטובוס מס.

 

    2-1-003 קו מס.

 
 )ממשיך ישר בכיכר(  עממי / ההדרים .1

 )ממשיך ישר בכיכר( הלוחמים  / ההדרים .2

 )פונה שמאלה לרחוב השרון וימינה לנוטע(  עפרוני / ההדרים .3

ד הקניון ופונה שמאלה בכיכר לרחוב )נוסע עד בני בנימין, פונה ימינה, נוסע ע  הנוטע / המתמיד .4

 ההדרים(

 )ממשיך ישר(  השיטה / ההדרים .5

 )פונה שמאלה לרחוב האירוסים ושמאלה לרחוב ההסתדרות(  האירוסים / ההדרים .6

)ממשיך ישר עד רחוב המייסדים, פונה ימינה ונוסע עד רחוב העצמאות   קופת חולים כללית .7

 ובכיכר פונה ימינה(

 )נוסע עד הכיכר ופונה ימינה לרחוב תל צור(  נרקיסים / העצמאות .8

 )נוסע עד הפנייה השנייה שמאלה לרחוב האלה(  הדס / תל צור .9

 )תחנה סופית(  בית ספר הראשונים .10

 

 

 

 

 : 2אוטובוס מס.
 

 3-1-003קו מס. 

 
 )ממשיך ישר לכיוון בית אבות גני שרונים( ותיקים לכיוון מערב / השומרון .1

, בדרך רבין פונה ימינה וברחוב השרוןישר בכיכר, )עובר   ניםגני שרו -שומרון / העצמאות .2

  ( ימינהבכיכר 

 )בכיכר פונה שמאלה עד רחוב המייסדים ובכיכר הבאה פונה ימינה( אולם ספורט חדש .3

ובפנייה הראשונה ליד בנק לאומי פונה שמאלה לרחוב  עובר ישר  בכיכר  ) צבר / המייסדים .4

 ההסתדרות(

 ליד מחלקת החינוך )ממשיך ישר עד הסוף ושמאלה לרחוב האלון( -תדהר / ההסתדרות .5

 )פונה ימינה ברחוב העצמאות ובכיכר ימינה לרחוב תל צור( האורן / האלון .6

  הדס / תל צור .7

 תל צור / האלה .8

 ) תחנה סופית (   בית הספר הראשונים .9
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 : 3אוטובוס מס.

  

    4-1-003 ס.קו מ

 
נוסע עד הכיכר הגדולה, פונה שמאלה לדרך רבין ובכיכר פונה ימינה )  רמת בן גוריון / המייסדים .1

 לרחוב השרון(

 .( פונה ימינה )    שדמה / השרון .2

 שמאלה לרחוב המייסדים וימינה לנופר.פונה  T)ממשיך ישר עד צומת   קקטוס / הדודאים .3

 לרחוב הבאר וממשיך עד כיכר המייסדים() פונה ימינה  – הנופר / אלמוגן .4

 ) מקיף את הכיכר וחוזר בחזרה לכיוון רחוב הנוטר(  כיכר המייסדים .5

 שיך ישר(מ)מ ניצן  / הנוטר .6

 )ממשיך ישר עד רחוב הבנים ופונה שמאלה(  האילנות / הנוטר .7

 ) ממשיך ישר ובפנייה השנייה פונה שמאלה לאהבת ציון(  מרבד הקסמים / הבנים .8

 )פונה שמאלה(  אהבת ציון / שבזי .9

 )ממשיך עם הכביש עד רחוב הבנים ופונה ימינה(  מתנ"ס אבן יהודה .10

 )ממשיך ישר(  המחתרת / הבנים .11

 )ממשיך ישר בכיכר( סמטת הורדים / הבנים .12

 )נוסע עד הפנייה השנייה שמאלה לרחוב האלה(  הדס / תל צור .13

 )תחנה סופית(  בית ספר הראשונים .14

 

 

 

 

 


