
 פיזור צהריים ביה"ס בית אבי
 

 11:55יום שישי       12:55 ה ה בשע-ימים א  1אוטובוס מס.

 0-2-001קו 
 עד רחוב המייסדים ופונה שמאלה בכיכר(נוסע שמאלה,  ופונה)יוצא מהחנייה  בית אבי .1

ר רחוב השרון ובכיכד )ממשיך עד כיכר המייסדים ופונה שמאלה, נוסע ע רמת בן גוריון / המייסדים .2

 פונה ימינה(

 לרחוב הדודאים( ימינה)פונה   שדמה / השרון .3

 שמאלה לכיוון כפר נטר וימינה לרחוב הנופר(ונה פ T)ממשיך ישר עד הצומת  הקקטוס / הדודאים .4

 )ממשיך עד הכיכר, פונה ימינה לרחוב באר גנים עד כיכר המייסדים( הנופר / אלמוגן  .5

 חוב הנוטר()מקיף את הכיכר וחוזר לר  כיכר המייסדים  .6

 )ממשיך ישר( ניצן / הנוטר .7

 )ממשיך ישר עד רחוב הבנים ופונה שמאלה( מעלה ארגמן / הנוטר .8

 )ממשיך ישר ופונה בפנייה השנייה שמאלה לרחוב אהבת ציון( מרבד הקסמים / הבנים .9

 ) פונה שמאלה( אהבת ציון / שבזי .10

 )יוצא לרחוב הבנים ופונה ימינה( מתנ"ס אבן יהודה .11

 )ממשיך ישר( תחנת מזל -תרת המח / הבנים .12

 )ממשיך ישר בכיכר לכיוון תל צור( / סמטת הורדים הבנים .13

 )ממשיך ישר ופונה שמאלה לרחוב האלה( הדס / תל צור .14

 ./ תל צור האלה .15

 תחנה סופית.  -הפטל  / העצמאות .16

 

 

 11:55יום שישי       12:55 הה בשע-ימים א  2אוטובוס מס. 

 3-2-001קו 

 
 יוצא מהחנייה, פונה ימינה ובכיכר פונה שמאלה() ביה"ס בית אבי .1

 כיכרות( 2)ממשיך ישר ועובר  ביה"ס בכר .2

 )בכיכר פונה ימינה לרחוב ההדרים ( השומרון/ותיקים .3

 )ממשיך ישר בכיכר( ההדרים/הלוחמים .4

 ) מסתובב וחוזר בחזרה( ההדרים/הפלמ"ח .5

 ) ממשיך ישר בכיכר( ההדרים/הלוחמים .6

 () נוסע עד הקניון וממשיך ישר  עפרוניההדרים/ .7

 .גילץ -ההדרים/השיטה .8

 )פונה שמאלה באירוסים ושמאלה להסתדרות( גילץ -ההדרים/האירוסים .9

)עולה עד רחוב המייסדים פונה ימינה, נוסע עד רחוב העצמאות  מול מחלקת החינוך –קופ"ח כללית  .10

 .(ופונה ימינה בכיכר

 )ממשיך ישר( העצמאות נרקיסים .11

 תחנה סופית. –ייה הדסים פנימ .12

 

 

 

 



 

 המשך: –פיזור צהריים ביה"ס בית אבי 

 
 

  12:55 הה בשע-ימים א  3אוטובוס מס. 

 4-2-001קו 

 

 
 )יוצא מהחנייה, פונה ימינה ובכיכר פונה שמאלה( ביה"ס בית אבי .1

 כיכרות( 2)ממשיך ישר ועובר  ביה"ס בכר .2

 )בכיכר פונה ימינה לרחוב ההדרים ( השומרון/ותיקים .3

 )ממשיך ישר בכיכר( רים/הלוחמיםההד .4

 ) מסתובב וחוזר בחזרה(ההדרים/הפלמ"ח  .5

 ) ממשיך ישר בכיכר( ההדרים/הלוחמים .6

 ()פונה שמאלה לרחוב השרון וימינה לנוטע  עפרוניההדרים/ .7

 לה עד רחוב המייסדים ופונה ימינה וברחוב ההסתדרות פונה שמאלה ()עו המתמיד / הנוטע .8

 כביש עד הסוף שמאלה()ממשיך עם ה הסתדרות/תדהר .9

 תחנה סופית –האלון/האורן  .10

 
 

 

 

 

 

 

 
 


