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תוכנית איסוף לטיול שנתי תשע"ח
אוטובוס
מס'

תחנות  +שעה

ישובים שעולים

1

חספין 00:15
אבני איתן 00:30

חספין )צוות ,יא' ,יב'(
אבני איתן

2

נטור 00:00
רמת מגשימים 00:05
חספין 00:10

נטור
רמת מגשימים
חספין )ט' ,י'(

3

אלוני הבשן 23:40
קשת 23:50
צומת אניעם 00:00
יונתן 00:10
נוב 00:30
בני יהודה 00:45

אלוני הבשן
קשת
אניעם
יונתן
נוב
בני יהודה

אילון שחר 058-5314856

4

אריאל )אוניברסיטה( 01:00
גיתית 01:10
מחלף אורנית 01:20
צומת קסם 01:30
ראשהעין 01:40
צומת שהם 01:50
צומת שילת 02:00
צומת טללים 03:30

אריאל ,קידה ,עלי ,קרית נטפים ,יקיר,
רבבה ,אורנית ,אלקנה ,שערי תקוה,
צופים ,קרני שומרון ,ברוכין,
פדואל ,כפר סבא ,ראש העין,
שהם ,נווה צוף ,דולב ,בית חורון,
טלמון ,מודעין

יאיר סדן 058-6940940

5

חספין 00:20

כתת עולים י'
יב' חספין

אחראי הסעה

אוטובוס
מס'

תחנות  +שעה

ישובים שעולים

אחראי הסעה

6

מעלות 23:10
נהריה 23:35
עכו 23:45
צומת צבר 23:55
צומת כפר חסידים 00:10
צומת נשר 00:20
שלום עליכם  /גלבוע 00:25
מרכז חורב  /חורב 00:35
צומת ניר עציון 00:50
חולון 01:55
עין הקורא 02:05
צומת גן יבנה 02:20
צומת אשקלון צפון 02:30
באר שבע )תחנה מרכזית( 03:10
דימונה 03:40
צומת באר אורה 05:50

מעלות ,נהריה ,עכו ,קרית חיים,
קרית מוצקין ,קרית ביאליק ,כפר חסידים,
נשר ,פרל ,קריספל ,ניר עציון,
עין הוד ,חולון ,ראשון לציון,
גן יבנה ,אשקלון ,באר שבע

אסף טוויל 058-5939007
עידו פרל 054-7823289

7

קצרין 23:45
כפר תבור 00:50
עפולה )תחנה מרכזית( 01:10
צומת כפר קרע 01:35
צומת מג"ב 01:45
צומת כרכור 01:50
כפר הרוא"ה 02:10
מחלק שורק 03:00
מצפה רמון 04:30

קצרין ,כפר תבור ,כפר קיש,
עפולה ,מגדל העמק,
נצרת עלית ,טל מנשה ,מצפה אילן,
כפר פינס,
גבעת עדה ,כפר הרוא"ה

מולדובן אריאל 054-2990162
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אוטובוס
מס'

תחנות  +שעה

ישובים שעולים

אחראי הסעה

8

קרית שמונה 23:10
ראש פינה 23:35
טבריה )תחנה מרכזית( 23:05
טבריה )אולפנית( 23:15
צומת פוריה 23:20
צומת נווה עובד 23:25
צומת אלומות 23:40
בית שאן 00:05
צומת הקיבוצים 00:05
צומת פונדק המעיין 00:15
צומת מחולה 00:30
צומת שדמות מחולה 00:30
צומת בית הערבה 01:20
צומת מצפה יריחו 01:40
צומת כפר אדומים 01:45
חיזמא 02:05
ירושלים )בנייני האומה( 02:20

קרית שמונה ,ראש פינה ,טבריה,
נווה עובד ,יבניאל ,בית שאן,
שדה אליהו ,עין הנצי"ב ,מירב,
מעלה גלבוע ,מחולה ,חמדת,
שדמות מחולה ,מצפה יריחו,
כפר אדומים ,מעלה מכמש,
פסגות ,עפרה ,אלעזר ,קרית ארבע,
בית שמש

יצחק כהן 052-7501636

9

בר יוחאי 23:40
צומת מירון 23:45
צפת )מרכז קליטה( 23:55
צפת )תחנה מרכזית( 00:05
צפת )רסקו מול פיצה רשבי( 00:10
צומת צלמון 00:45
מצפה נטופה 00:55
צומת גולני 01:00
צומת בית רימון 01:10
הושעיה 01:20
צומת המוביל 01:35
צומת ישי 01:40
צומת שדה יעקב 01:45

בר יוחאי ,מירון ,צפת,
טפחות ,מצפה נטופה,
שדה אילן ,מאבטחים ,בית רימון,
הושעיה ,מורשת,
רמת ישי ,שדה יעקב

שילה בורנשטיין 054-5543077
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