
 

 

 

 05:07 –איסוף בוקר הדסים 
 

 :1אוטובוס 

 

 להדסים : 10:7שעה  1-1-025קו     

 
 )עובר כיכר ובשנייה ימינה לדרך רבין ובכיכר שמאלה לרחוב השרון( השומרון מול גני שרונים .1

 )פונים ימינה לדודאים( – שדמההשרון/ -מערב 212שכונה  .2

כיכר הגדולה ישר לכיוון מינה וב)ממשיך עד הסוף י הדודאים/קקטוס -מערב 212שכונה  .3

 ופונים שמאלה לרחוב העצמאות(המייסדים, ממשיכים ישר 

 ()ממשיך ישר  העצמאות/נרקיסים באר .4

 מסוף תחנה סופית. –הדסים  .5
 

 :2אוטובוס 
 

 להדסים  05:7שעה  1-1-021קו   

 
 ) ממשיך ישר בכיכר( ההדרים/עממי .1

 )ממשיך ישר בכיכר( ההדרים/הלוחמים .2

 ()פונה שמאלה לרחוב השרון וימינה לרחוב הנוטע  פרוניע  ההדרים/ .3

) ממשיך ישר עד רחוב המייסדים, פונה שמאלה בכיכר וימינה לרחוב  המתמיד / הנוטע .4

 העצמאות(

 )ממשיך ישר לכיוון הדסים( באר -העצמאות/נרקיסים .5

 בית הספר הדסים. .6
 

 

 :3אוטובוס 
 

 להדסים: 05:7שעה  2-1-023קו     
 

 )פונה שמאלה(ון שבזי/אהבת צי .1

 )ממשיך עם הכביש שמאלה וברחוב הבנים ימינה(מתנ"ס  .2

)ממשיך ישר ופונה ימינה לרחוב הנוטר, בכיכר השנייה ימינה  תחנת מזל  –הבנים/המחתרת  .3

 לרחוב הנורית(

 )פונה שמאלה לרחוב המחתרת, שמאלה לרחוב הסביון ושמאלה לנוטר( הנורית/המחתרת  .4

 ממשיך ישר( ) הנוטר/ניצן לכיוון צפון .5

 )נוסע עד רחוב הבנים ופונה ימינה( הנוטר / האילנות  .6

 )פונה שמאלה בכיכר(הבנים/סמטת הורדים  .7

  הדסים. .8
 

 

 



 

 

 המשך: -  05:07 –איסוף בוקר הדסים 
 

 

 :4אוטובוס 
 

 להדסים: 05:7שעה  0-1-022קו     

 
 ()בכיכר פונה שמאלה ובכיכר הבאה ימינה אולם הספורט החדש רחוב השרון .1

 )ממשיך ישר עד הקניון ובכיכר שמאלה( המייסדים/צבר ליד גן זלינגר .2

 )ממשיך ישר( גילץ –ההדרים/השיטה  .3

 )ברחוב הראשון שמאלה , בהסתדרות ימינה ושוב שמאלה( גילץ –ההדרים/האירוסים  .4

 )עד הסוף ימינה ובכיכר ימינה( האלון פינת האורן .5

  הדסים. 6
 

 

 

 

 :5אוטובוס 
 

 להדסים: 05:7 שעה 0-1-025קו     

 
 ) פונה ימינה ברחוב באר גנים לכיכר המייסדים(  הנופר / אלמוגן  .1

 .)בכיכר פונים שמאלה לרחוב המייסדים(לכיוון דרום  -כיכר המייסדים  .2

 )באר(.  העצמאות/הנרקיסים .3

 תחנה סופית.-הדסים .4

 
 

 

 :6אוטובוס 
 

 

 :להדסים  05:7שעה  1-1-022קו 

 

 
 בכיכר וליד בנק לאומי פונה שמאלה()ממשיך ישר  המייסדים/צבר ליד גן זלינגר .1

 )עד הסוף שמאלה( מחלקת החינוך –ההסתדרות/תדהר  .2

 )עד הסוף, ימינה לעצמאות ובכיכר הבאה פונה ימינה(  האלון פינת האורן .3

 )ממשיך ישר ופונה שמאלה לרחוב האלה(תל צור/ההדס  .4

 האלה /תל צור  .5

 מסוף תחנה סופית. –הדסים  .6

 

 
 



 

 

 

 המשך: -  10:07 –קר הדסים איסוף בו
 

 

 : 7אוטובוס 

 

 להדסים:  10:7שעה   1-1-023קו 

 
 ממשיך עד הכיכר ופונה ימינה. -  השומרון / ותיקים לכיוון מערב .1

) ממשיך ישר עד רחוב המייסדים, פונה שמאלה בכיכר וימינה לרחוב  המתמיד / הנוטע .2

 העצמאות(

 דסים()ממשיך ישר לכיוון ה באר -העצמאות/נרקיסים .3

 תחנה סופית. –  בית הספר הדסים. .4

 

 

 

 

 

 


