
תשעזתכנית הסעות לפיזור יום ירושלים 

מסלול תחנות בדרךיעד נסיעהאוטובוס' מס
יישובי התלמידים שעולים

על ההסעה

קרית שמונה1' אוטובוס מס

,  (כיכר ראשונה)עפולה, קציר. צ, משמר הגבול. צ, כרכור. צ

,  מצפה נטופה, שדה אילן. צ, כפר תבור. צ, (תחנה מרכזית)עפולה

.קרית שמונה, צלמון. צ

,  טל מנשה, מצפה אילן, כרכור, כפר פינס, גבעת עדה

שדה , כפר תבור, מגדל העמק, נצרת עלית, עפולה

קרית שמונה, טפחות, מצפה נטופה, אילן

ב והצוות החינוכי  "י', תלמידי שכבות ט(מאחורי המטבח)הסעה ישירה לחספיןחספין2' אוטובוס מס

.אלוני הבשן, קשת, אניעם. צ, רמת מגשימים, (כיכר ראשונה)חספיןאלוני הבשן3' אוטובוס מס
אלוני , קשת, אניעם, רמת מגשימים, ('שכבת י)חספין

הבשן

.  יונתן, נטור, (כיכר ראשונה)חספין, נוב, אבני איתן, בני יהודה. ציונתן4' אוטובוס מס
, נטור, (א"שכבת י)חספין, נוב, אבני איתן, בני יהודה

יונתן

טבריה5' אוטובוס מס

מחסום , מחולה. צ, שדמות מחולה, כפר אדומים. צ, חיזמה. צ

.  צ, צמח. צ, (כיכר ראשונה)בית שאן, הקיבוצים. צ, מירב. צ, הבקעה

,  (כפר זיתים. צ)טבריה, פוריה. צ, הזורעים, אלונים. צ, כינרת

(.  משטרה)טבריה

כפר , ב"עין הנצ, שילה, עלי, מכמש, פסגות, עפרה

, חמדת, מחולה, שדמות מחולה, נופי פרת, אדומים

נווה  , הזורעים, יבניאל, שדה אליהו, מעלה גלבוע, מירב

.טבריה, גבעת אבני, עובד

צפת6' אוטובוס מס

,  נשר, (נווה שאנן)חיפה, (מרכז חורב)חיפה , ניר עציון, כפר הראה

,  בר יוחאי, מעלות, נהריה. צ, (בית העם)עכו, צבר. צ, כפר חסידים

(.מרכז קליטה)צפת, (מרכזית)צפת, מירון. צ

,  קריות, כפר חסידים, נשר, חיפה, ניר עציון, כפר הראה

צפת, מירון, בר יוחאי, מעלות, נהריה, עכו

.ברוכין, גיתי. צ, אלקנה, קסם. צ, שוהם. צ, מודיעין. צברוכין7' אוטובוס מס

, שערי תקווה, פדואל, נוף איילון, אריאל, ברוכין, אלקנה

קרני  , בית חורון, רבבה, קרית נטפים, קדומים, יקיר

,  דולב, מודיעין, טלמון, ראש העין, בית שמש, שומרון

נווה צוף, צופים, שוהם

קצרין8' אוטובוס מס
,  מגדל. צ, בית רימון, הושעיה, המוביל. צ, רמת ישי. צ, שדה יעקב

קצרין  

,  בית רימון, הושעיה, מורשת, רמת ישי, שדה יעקב

קצרין

ד"בס


