בס"ד

זמני ומסלולי הסעות התשע"ט
חברת אתרים03-9341002 :
שלוחה 2
קו  – 3מרכז פ"ת  /שעת התחלה 6:20
קו  – 1פ"ת הדר גנים  /חברת אתרים שעת התחלה 6:50

קו  – 2פ"ת עמישב  /חברת אתרים .שעת התחלה 6:50

.1מנחם בגין/פ.יעקב חזן
 .2מנחם בגין/פ.הקרן
 .3מנחם בגין/פ.ויינברג
 .4מנחם בגין/ר.יהודה הנשיא
 .5ר' יהודה הנשיא/פ.חסדי שמעון
 .6ר' יהודה הנשיא/פ.הרב הדאיה
 .7ר' יהודה הנשיא/פ .בן אליעזר
 .8בן אליעזר/פ.מנחם בגין
 .9שפע זול
.10הכיכר לפני היציאה מהשכונה

.1שלום צלח פ.ועד ארבע ארצות(פלאפל)
.2הרב אלקלעי פ.שלום צלח
.3עזרא ונחמיה פ.הרב אלקלעי
.4עזרא ונחמיה פ.עד"ש שפיק
.5עזרא ונחמיה משמר האזרחי
.6עזרא ונחמיה מכולת לפני מנחם בגין
.7מנחם בגין פ.קהילת שיקגו (אחרי הכיכר)
.8חנה רובינא פ.מנחם בגין
.9חנה רובינא פ.זקן השומרים
.10זקן השומרים פ.אלכסנדר
.11זקן השומרים פ.המצלתיים
.12זקן השומרים לפני הענבל מאחורי הקניון
.13הענבל פינת מנחם בגין
פונה שמאלה בכיכר אוסף בתחנה מול היפר מור

קו  – 4פ"ת /חן הצפון ,כביש  40והדר גנים
שעת התחלה6:40 :
 .1הרב הרצוג פינת הגר"א – עם הפנים לצומת גנים
 .2תורה ועבודה פינת ר' שמואל הנגיד
 .3צומת גנים בתחנת אוטובוס לכיוון נחלים
 .4כניסה לראשון לציון
 .5מול יוספטל בתחנת אוטובוס
 .6לפני הפניה לגורדון בתחנת אוטובוס
כיכר בלושטיין פונה ימינה בגורדון ועושה פרסה בכיכר חזרה לכביש 40
 .7בתחנת אוטובוס בירידה של צומת סרקין עם הפנים להדר גנים
 .8מנחם בגין פינת השופר בתחנת האוטובוס הראשונה
 .9מנחם בגין פינת התוף
 .10מנחם בגין בתחנת אוטובוס מול היפר מור
 .11תחנת אוטובוס לפני הכיכר של רח' רבי יהודה הנשיא
 .12תחנת אוטובוס צמוד לקופ"ח כללית ,יציאה דרך הגשר

קו  – 7עץ אפרים/אלקנה/שערי תקווה /מסוף אורנית
תחילת מסלול6:20 :
.1
.2
.3
.3
.4
.5

.6

עץ אפרים  -בשכונה החדשה מול גן ילדים
עץ אפרים  -בתחנה בעצור
רמת אלקנה  -בכניסה
אלקנה צפונית  -במגרש
אלקנה  -בטרמפיאדה
שערי תקווה  -בכיכר השניה
מסוף אורנית

חברת אורבוס08-9223191 :
אחראי  -אורי 054-4324264
קו  – 10גמזו
בתחנות המועצה הקרובות לבית התלמיד
שעת התחלה6:30 :
קו  – 11ברקת/גבעת כח /טירת יהודה /נופך

בתחנות המועצה הקרובות לבית התלמיד
 :6:30ברקת
 :6:40גבעת כח
 :6:50טירת יהודה
 :7:00נופך
קו  - 12חדיד /בית עריף /בארות יצחק
בתחנות המועצה הקרובות לבית התלמיד
 -6:30חדיד
-6:40בית עריף
 -6:50בארות יצחק
אחיסמך
בתחנות המועצה הקרובות לבית התלמיד
שעת התחלה6:30 :

חברת דנה הסעות
אחראי  -אבישי050-7320590 :

קו  - 15גני תקוה וקרית אונו
שעת התחלה6:40 :
 .1קרית אונו לוס אנגלס 38
 .2קרית אונו בקעת הירדן 34
 .3קרית אונו דרך המלך 13

חברת אלעד לעד03-9080992 :
אחראי  -יהודה052-5930353 :
קו  – 5אלעד
שעת התחלה6:30 :

קו  – 13לוד
שעת התחלה6:35 :

 .1יוחנן בן זכאי/שמעיה
 .2יוחנן בן זכאי/ר' טרפון
 .3יוחנן בן זכאי/ר' עקיבא
 .4יוחנן בן זכאי /מאיר
 .5יוחנן בן זכאי/רשב"י
 .6רשב"י ליד מאוחדת
 .7יהודה הנשיא/מאיר
 .8יהודה הנשיא/חוני המעגל
 .9המשטרה ביציאה מאלעד

 .1ההסתדרות/אדיסון
 .2ז'בוטינסקי/ההסתדרות (תחנת אוטובוס)
 .3שכונה חדשה ליד טלרד -ליד בית הכנסת

קו  - 8אור יהודה
שעת התחלה6:30 :
 .1צילון 9
 .2בן גוריון 7
 .3בן גוריון 31
 .4סביון 17
 .5ניצן 13
 .6חיים בר לב 6
 .7כלנית 12
 .8כלנית 27
 .9ירושלים 14
 .10לבנה 8

קו  – 6שוהם  /שעת התחלה 6:35 :
 .1מודיעים פינת תמר
 .2מודיעים פינת הזית
 .3צורן פינת מכבים
 .4הלפיד פינת מודיעים
 .5תרשיש פינת הלפיד ככר דרור
 .6הסלע פינת עמק איילון ככר שרקרק
 .7הסלע פינת קדם
 .8תבור פינת חרמון
 .9חרמון פינת עמק איילון (לפני ככר חסידה)
 .10תפן בי"ס אבן חן
 .11עמק איילון ככר יסעור
 .12עמק איילון ככר שקנאי

.1שטמפפר תחנת קמח
.2מכבים היכל התרבות
 .3ימינה לאם המושבות רח' ראשון לציון
 .4שמאלה לרחובות
.5לויתן פינת גיסין
.6קרול פינת טבצ'ניק
.7קרול מרכז מסחרי(אחרי אורלוב)
.8יצחק שדה אחרי ז'בוטינסקי בתחנת אוטובוס
.9יצחק שדה פינת בורוכוב
.10טרומפלדור פ.יהלום
.11דגל ראובן בקופת חולים
.12וייצמן פ.דגל ראובן
.13ויצמן פינת אחים יטקובסקי אחרי הכיכר
.14העצמאות לפני כיכר הסוסים
.15העצמאות פ.אבא אחימאיר
.16י"ד הבנים פ.זרובבל
.17פינס פ.רוטשילד
.18פינס פ.חפץ חיים
.19הרב קלישר פ.פינס
.20הנרייטה סולד פ.הרב קלישר
 .21החמישה בתחנת האוטובוס של בית רבקה
.22שלמה 20
.23כנסת ישראל פ.רות
.24הושע לפני היציאה לכביש 40
.25צומת שעריה

קו  – 9אחיעזר/צפריה/חמד/יהוד
שעת התחלה6:30 :
תחנות מועצה:

 .1אחיעזר
 .2צפריה
 .3חמד
יהוד:

 .1הרצל 12
 .2צבי ישי 10
 .3הרואה 4

קו  – 14גבעת שמואל
שעת התחלה6:35 :

 .1גוש עציון /ציונות
 .2לוחמי הגטו /נחום
 .3הזיתים בנין אחרון ליד הגינה
 .4הזיתים לפני הכיכר
 .5ביאליק 50
 .6מנחם בגין 27
 .7יוני נתניהו 26
 .8חיים לנדאו 10
 .9דרך המלך 73
 .10זבולון המר/שמחה הולצברג

קו  – 16ראש העין
שעת התחלה6:30 :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הגרא
טייס
אפק
סמדר
אגמית
נדין גורדינר
אלטרמן

