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 1-2-005:      קו 6יוצא מרציף מס.  -1אוטובוס מס 

 
 )בכיכר פונה ימינה( דרוקר-העצמאות/הפטל .1

 )ממשיך ישר ופונה בפנייה השנייה שמאלה לרחוב אהבת ציון( הבנים/מרבד הקסמים .2

 ) פונה שמאלה( שבזי/אהבת ציון .3

 )יוצא לרחוב הבנים ופונה ימינה, נוסע עד הפנייה השנייה ימינה לרחוב הנוטר( מתנ"ס אבן יהודה .4

 )ממשיך ישר( הנוטר/אילנות .5

 )ממשיך ישר בדרך החקלאית וליד בית השומר פונה שמאלה( הנוטר כלנית .6

 )ממשיך ישר ברחוב הנוטר (הנוטר פינת הכלנית  .7

 )בכיכר פונה ימינה לכיוון כפר נטר וימינה לרחוב הנופר( כיכר המייסדים .8

) ממשיך ישר, פונה ימינה לרחוב באר גנים עד כיכר המייסדים,   תחנה חדשה –הנופר / אלמוגן  .9

 פונה ימינה לכיוון כפר נטר ושמאלה לרחוב הדודאים(

 )נוסע עד סוף הרחוב ופונה שמאלה( הדודאים/הקקטוס .10

 פית.תחנה סו-אולם ספורט חדש .11
 

 

 0-2-008קו 
 )יוצא עד הכיכר ופונה ימינה( הדסים .1

 ) ממשיך ישר ברחוב העצמאות( דרוקר -העצמאות / הפטל  .2

 )ממשיך עד הכיכר ופונה שמאלה( העצמאות / הנרקיסים .3

 )בכיכר גילי פונה ימינה(המייסדים / צבר  .4

 )ממשיך ישר(הנוטע / רקפות  .5

 שמאלה()ממשיך עד הכיכר ופונה המתמיד / אדמונית  .6

 )ממשיך עד רחוב ההדרים ופונה ימינה(השומרון / ותיקים  .7

 )ממשיך ישר ועובר את הכיכר( ההדרים / הלוחמים .8

 )מסתובב וחוזר לרחוב ההדרים(ההדרים / הפלמ"ח  .9

 ) ממשיך ישר בכיכר( ההדרים / הלוחמים .10

 )תחנה סופית(  ההדרים / עפרוני .11
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 המשך: – פיזור צהריים הדסים

 13:15ה' בשעה  -א'ימים 
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 0-2-009קו 

 
 ונוסע ברחוב העצמאות( )יוצא לכיוון הכיכר, פונה ימינה הדסים .1

 ) ממשיך ישר בכיכר ובפנייה הראשונה פונה שמאלה לרחוב האלון(  העצמאות / הפטל .2

 )ממשיך ישר לכיוון רחוב ההסתדרות( האלון/האורן .3

רחוב המייסדים ופונה שמאלה לכיוון הקניון ושמאלה לרחוב  )עולה עד  קופת חולים כללית .4

 ההדרים(

 )ממשיך ישר( גילץ -ההדרים/השיטה .5

 ממשיך ישר עד רחוב תל צור ופונה שמאלה. ילץ ג -ההדרים/האירוסים .6

 )ממשיך ישר(  תל צור / סומסום .7

 ) תחנה סופית(  תל צור / הדס  .8
 


