
 03:07בכר שעה  -איסוף בוקר ביה"ס בית אבי 

 
 0-1-001:        1אוטובוס מס.

 
 נכנס לתוך הדסים לפנימייה.

 

 לרחוב העצמאות, ופונים ימינההראשית יוצאים עד הכיכר  –תחנות  2) פנימייה –הדסים  .1

ממשיכים עד אזור תעשייה ופונים שמאלה לרחוב הרימון ובפנייה השנייה ימינה לרחוב 

 ה לכיוון ביה"ס הראשונים(האל

 בית הספר הראשונים .2

 )ממשיך ישר(תל צור/שומשום  .3

 )בכיכר דרוקר פונים שמאלה לרחוב העצמאות(תל צור/ההדס   .4

 עד הכיכר ופונה ימינה( ממשיך)   נרקיסים/ העצמאות  .5

)נוסע עד הכיכר הגדולה, פונה שמאלה לדרך יצחק רבין, נוסע עד  המייסדים / בן גוריון  .6

 ופונה שמאלה לרחוב השרון לכיוון אולם הספורט. נוסע עד הכיכר ופונה ימינה( הכיכר

 עד הכיכר ופונה שמאלה(נוסע  )הורדה  –בית אבי  .7

 תחנה סופית. – בכר .8

 

 

 

     0-1-002:       2 אוטובוס מס.

 
 פונים ימינה לרחוב הבנים(בכיכר )  כיכר דרוקר ליד תיבות הדואר -העצמאות/הפטל  .1

 )ממשיך ישר(  מטת הורדיםהבנים / ס .2

 ) ממשיך ישר ובפנייה השנייה פונה שמאלה לרחוב אהבת ציון( הבנים/מרבד הקסמים .3

 )פונה שמאלה(שבזי/אהבת ציון  .4

 )ממשיך עם הכביש שמאלה וברחוב הבנים ימינה(מתנ"ס  .5

 )ברחוב השני פונה ימינה לרחוב הנוטר(  תחנת מזל -הבנים/המחתרת .6

 ישר()ממשיך  הנוטר / מעלה הארגמן .7

 )ממשיך ישר בדרך החקלאית עד הכיכרהנוטר פינת הכלנית  .8

 פונה ימינה לכיוון כפר נטר וימינה לרחוב הנופר(בכיכר )כיכר המייסדים  .9

) פונה ימינה לרחוב באר גנים, ממשיך לכיוון כיכר המייסדים, פונה   הנופר / אלמוגן  .10

 לרחוב הדודאים(ימינה בכיכר לכיוון הכביש הישן לכפר נטר ושמאלה 

)עד סוף הרחוב שמאלה לרחוב השרון לכיוון אולם  מערב הדודאים/הקקטוס  212שכונה  .11

 הספורט(

  )עד הכיכר שמאלה(הורדה  -בית אבי  .12

 תחנה סופית. – בכר .13

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   30:07 –איסוף בוקר ביה"ס בית אבי/ בכר 

 
 

 1-1-003:       3אוטובוס מס.

 

 
 ך ישר(ממשיבכיכר  ) ההדרים/עממי .1

 (ממשיך ישרבכיכר ) ההדרים/הלוחמים .2

 ) נוסע עד הקניון וממשיך ישר(  עפרוני  ההדרים/ .3

 שכונת גילץ.–ההדרים/השיטה  .4

 )ממשיך ישר עד סוף הרחוב ופונה שמאלה לרחוב תל צור(. ההדרים/האירוסים .5

 )ממשיך ישר(תל צור/שומשום  .6

ושוב שמאלה לרחוב  )ממשיך עד כיכר דרוקר ופונה שמאלה לעצמאות תל צור/הדס .7

 האלון( 

 )ממשיך עד סוף הרחוב ימינה לרחוב ההסתדרות( האלון/האורן .8

 מייסדיםהרחוב ופונה ימינה לרחוב ה)ממשיך עד סוף  קופת חולים כללית-ההסתדרות .9

 נוסע עד הכיכר השנייה ופונה שמאלה לרחוב העצמאות(

 .בית הספר בית אבי .10

 בית הספר בכר. .11

 


