מוצא

יעד

מספר קו

כמות
אוטובוסים

שעת התחלה

מסלול

תאור

קפלן

אז"ר

80

1

)ימים א'  -ו'(
07:00

מסוף קפלן ,תרי עשר ,ישעיהו ,הנביאים ,בן יהודה ,ימינה למוביל ,נחליאלי ,הזמיר,
בן יהודה ,החי"ש ,אז"ר ,מסיים בברש.

ממסוף קפלן לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין,הרצוג,כצנלסון,גלילי

קפלן

גלר

85

1

)ימים א'  -ו'(
07:30

מסוף קפלן ,תרי עשר ,ישעיהו ,הנביאים ,בן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי,
הזמיר ,דרך הפועל ,ימינה לתע"ש ,ימינה לויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת
הימים פינת גלר.

ממסוף קפלן
לחט"ב שרת,שז"ר,אלון

קפלן

גלר

85

2

)ימים א'  -ו'(
07:35

מסוף קפלן ,הנביאים ,בן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי ,הזמיר ,דרך הפועל,
ימינה לתע"ש ,ימינה לויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת הימים פינת גלר.

קפלן

אז"ר  +גלר

5

1

)ימים א'  -ה'(
07:20

תרי עשר/אלישע ,ישעיהו ,נביאים ,בן יהודה ,דרך המוביל ,נחליאלי ,זמיר ,בן
יהודה ,אז"ר ,ברש
טשרניחובסק ,ויצמן/גלר

קפלן

אז"ר  +גלר

5

1

)ימים א' -ו'(
07:30

תרי עשר/אלישע ,ישעיהו ,נביאים ,בן יהודה ,דרך המוביל ,נחליאלי ,זמיר ,בן
יהודה ,אז"ר ,ברש
טשרניחובסק ,ויצמן/גלר

קפלן

אז"ר  +גלר

5

1

)ימים א'  -ו'(
07:40

תרי עשר/אלישע ,ישעיהו ,נביאים ,בן יהודה ,דרך המוביל ,נחליאלי ,זמיר ,בן
יהודה ,אז"ר ,ברש
טשרניחובסק ,ויצמן/גלר

קפלן

אז"ר  +גלר

5

1

)ימים א'  -ו'(
08:00

תרי עשר/אלישע ,ישעיהו ,נביאים ,בן יהודה ,דרך המוביל ,נחליאלי ,זמיר ,בן
יהודה ,אז"ר ,ברש
טשרניחובסק ,ויצמן/גלר

הדרים

גלר

85

1

)ימים א'  -ו'(
07:35

עמק החולה ,השקמה ,לוי אשכול ,בן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי ,הזמיר,
דרך הפועל ,ימינה לתע"ש ,ימינה לויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת הימים פינת
גלר.

מעמק החולה -דרך שכ.תשלוז לחט"ב
שרת ,שז"ר ,אלון

הדרים

גלר

85

1

)ימים א' ו'(
07:35

דרך קדומים ,עמק החולה ,השקמה ,לוי אשכול ,בן יהודה ,דרך המוביל ,דרך
הפועל ,שמאלה לתע"ש ,ימינה לויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת הימים פינת
גלר.

מדרך קדומים-
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון

הדרים

גלר

85

1

)ימים א'  -ו'(
07:36

דרך קדומים ,עמק החולה ,השקמה ,לוי אשכול ,בן יהודה ,דרך המוביל ,דרך
הפועל ,שמאלה לתע"ש ,ימינה לויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת הימים פינת
גלר.

מדרך קדומים-
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון

תקומה

אז"ר

80

1

)ימים א'  -ו'(
07:00

ויצמן )תקומה( ויצמן )גאולים( דרך הפועל ,המוביל ,דרך קדומים,עמק החולה,
השקמה ,אשכול ,בן יהודה ,החי"ש ,אז"ר ,מסיים בברש.

מתקומה לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין,הרצוג,כצנלסון,גלילי

תקומה

אז"ר

89

1

)ימים א'  -ו'(
07:45

ויצמן )תקומה( ויצמן )גאולים( דרך הפועל ,המוביל ,דרך קדומים,עמק החולה,
השקמה ,אשכול ,בן יהודה ,ימינה לנביאים ,המלכים ,תרי עשר ,ישעיהו ,הנביאים,
בן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי ,הזמיר ,בן יהודה ,הגליל ,לקריית אז"ר,מסיים
בפינת תל חי.

מתקומה
לחט"ב בר-לב

גאולים

גלר

91

1

)ימים א'  -ו'(
07:45

שכונת גאולים בכיכר על אלקלאי )בתחנה המאושרת ( ,ויצמן ,נורדאו ,הטייסים ,תל
חי ,בן גוריון ,סוקולוב ,ששת הימים .מסיים בששת הימים פינת גלר.

משכונת גאולים
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון

בן גוריון -
קולנוע עמל

אז"ר

82

1

)ימים א'  -ו'(
07:00

קולנוע עמל ,בן גוריון  ,סוקולוב לששת הימים,יסמין לויצמן ,כצנלסון ,אז"ר ,ברש,
בן יהודה ,הח"יש ,מסיים באז"ר.

מקולנוע עמל לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון

בן גוריון -
קולנוע עמל

אז"ר

83

1

)ימים א'  -ו'(
07:30

קולנוע עמל ,בן גוריון ,סוקולוב ,כצנלסון ,הכרמל ,השחר ,קריית אז"ר ,תל חי,
מסיים בחט"ב בר לב.

מקולנוע עמל
לחט"ב בר-לב

מרכז

גלר

87

1

)ימים א'  -ו'(
07:40

זמנהוף ,הגליל ,הכרמל ,ירושלים ,רש"י ,זבוטינסקי ,שפרינצק ,כצנלסון ,ויצמן,
ששת הימים ,מסיים בששת הימם פינת גלר.

מזמנהוף
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון

מרכז

גלר

87

1

)ימים א'  -ו'(
07:40

השחר,אז"ר,בר אילן,יבנה ,טירת צבי ,,הגליל ,הכרמל ,ירושלים ,רש"י ,זבוטינסקי,
שפרינצק ,כצנלסון ,ויצמן ,ששת הימים ,מסיים בששת הימם פינת גלר.

עליה

אז"ר

86

1

)ימים א'  -ו'(
07:30

בית לזרוס ,רמז ,טשרניחובסקי ,מנחם בגין ,משה סנה ,ימינה לטשרניחובסקי,
ויצמן פינת גלר ,כצנלסון ,אז"ר ,תל חי ,סיום בחט"ב בר לב.

שכונה 80

אז"ר

81

1

)ימים א'  -ו'(
07:30

שכונה  80מאנג'ל  ,לוונברג,ימינה לאנג'ל ,רפפורט ,נעמי שמר ,וילנסקי,משה סנה,
ימינה למנחם בגין ,בן יהודה ,בר"ש ,אז"ר.

מהשכונה הירוקה - 80לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון

שכונה 80

אז"ר

81

3

)ימים א'  -ו'(
07:50

שכונה  80מאנג'ל  ,לוונברג,ימינה לאנג'ל ,רפפורט ,נעמי שמר ,וילנסקי,משה סנה,
ימינה למנחם בגין ,בן יהודה ,בר"ש ,אז"ר.

מהשכונה הירוקה - 80לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון

שכונה 60

אז"ר

88

1

)ימים א'  -ו'(
07:45

מנעמי שמר ,וילנסקי ,משה סנה ,ימינה למנחם בגין ,בן יהודה ,ברש ,מסיים
בפינת תל חי.

מהשכונה הירוקה ) 60מנעמי שמר(
לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון

ממסוף קפלן
)לא עובר בשכ .קפלן(
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון
מקפלן לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון
שרת ,שז"ר ,אלון
מקפלן לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון
שרת ,שז"ר ,אלון
מקפלן לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון
שרת ,שז"ר ,אלון
מקפלן לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון
שרת ,שז"ר ,אלון

מהשחר
לחט"ב שרת ,שז"ר,אלון
משכונת עליה לבתי"ס
אלון
בר-לב

מוצא

יעד

מספר קו

כמות
אוטובוסים

שעת התחלה

מסלול

תאור

שכונה 60

אז"ר

88

3

)ימים א'  -ו'(
07:50

מנעמי שמר ,וילנסקי ,משה סנה ,ימינה למנחם בגין ,בן יהודה ,ברש ,מסיים
בפינת תל חי.

מהשכונה הירוקה ) 60מנעמי שמר(
לבתי"ס
בר-לב ,אילן רמון
רבין ,הרצוג ,גלילי ,כצנלסון

שכונה 80

גלר

61

1

)ימים א'  -ו'(
07:45

שכונה  80מאנג'ל  ,לוונברג,ימינה לאנג'ל ,רפפורט ,וילנסקי ,ימינה למשה סנה,
ימינה טשרנחובסקי ,ויצמן ,גלר,ששת הימים.

מהשכונה הירוקה - 80
לחט"ב שרת ,שז"ר ,אלון

שכונה 80

גלר

61

1

)ימים א'  -ו'(
07:50

שכונה  80מאנג'ל  ,לוונברג,ימינה לאנג'ל ,רפפורט ,וילנסקי ,ימינה למשה סנה,
ימינה טשרנחובסקי ,ויצמן ,גלר,ששת הימים.

מהשכונה הירוקה - 80
לחט"ב שרת ,שז"ר ,אלון

שכונה 60

גלר

61

1

)ימים א'  -ו'(
07:50

וילנסקי ,ימינה למשה סנה ,ימינה טשרנחובסקי ,ויצמן ,גלר,ששת הימים.

מהשכונה הירוקה - 60
לחט"ב שרת ,שז"ר ,אלון

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

1

)ימים א'  -ה'(
13:10

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

1

)ימים א'  -ה'(
14:00

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

1

)ימים א'  -ה'(
14:10

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

1

)ימים א'  -ה'(
15:00

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

1

)ימים א'  -ה'(
15:25

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +מרכז

84

2

)יום ו'(
12:15

החי"ש,אזר,זבוטינסקי,סולד,כצנלסון,דב הוז,טשרנחובסקי,ששת
הימים,סוקולוב,ויצמן,דרך הפועל,דרך המוביל,קדומים ,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה ,מסיים בהגליל.

מהחי"ש להגליל

אז''ר

קפלן  +ת.מ

89

1

)ימים א'  -ה'(
13:50

אשר ברש גלילי  /חטיבה חדשה חט"ב בר לב ,בן יהודה,
המוביל,נחליאלי,הזמיר,נשר,דוכיפת,המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,הנביאים,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים ,לוי אשכול,השקמה ,דרך
הפועל,כביש ,55ויצמן ,מסיים בת.מ.

מחט"ב בר-לב לקפלן עד ת.מ.כפ"ס

אז''ר

קפלן  +ת.מ

89

1

)ימים א'  -ה'(
14:50

אשר ברש גלילי  /חטיבה חדשה חט"ב בר לב ,בן יהודה,
המוביל,נחליאלי,הזמיר,נשר,דוכיפת,המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,הנביאים,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים ,לוי אשכול,השקמה ,דרך
הפועל,כביש ,55ויצמן ,מסיים בת.מ.

מחט"ב בר-לב לקפלן עד ת.מ.כפ"ס

אז''ר

קפלן  +ת.מ

89

1

)יום ו'(
12:15

אשר ברש גלילי  /חטיבה חדשה חט"ב בר לב ,בן יהודה,
המוביל,נחליאלי,הזמיר,נשר,דוכיפת,המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,הנביאים,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים ,לוי אשכול,השקמה ,דרך
הפועל,כביש ,55ויצמן ,מסיים בת.מ.

מחט"ב בר-לב לקפלן עד ת.מ.כפ"ס

אז''ר

קפלן  +ת.מ

89

1

)יום ו'(
13:15

אשר ברש גלילי  /חטיבה חדשה חט"ב בר לב ,בן יהודה,
המוביל,נחליאלי,הזמיר,נשר,דוכיפת,המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול ,הנביאים,המלכים,תרי עשר,ישעיהו,הנביאים ,לוי אשכול,השקמה ,דרך
הפועל,כביש ,55ויצמן ,מסיים בת.מ.

מחט"ב בר-לב לקפלן עד ת.מ.כפ"ס

אז''ר

קפלן  +מרכז +
עליה

97

1

)ימים ג' ,ה'(
13:45

המוביל,נחליאלי,הזמיר,עפרוני,דוכיפת,המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים,תרי עשר,ישעיהו,חוזר לנביאים,לוי אשכול,השקמה,דרך
הפועל,כביש ,55ויצמן,נורדאו,הטייסים,תל חי,בן גוריון,סוקולוב,ששת
הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס
וחוזר,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים

גלר

קפלן

87

2

)יום א'(
13:10

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

גלר

קפלן

87

1

)ימים ב'-ה'(
13:10

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

גלר

קפלן

87

3

)יום א'(
14:00

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

גלר

קפלן

87

2

)ימים ב'  -ה'(
14:00

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

מוצא

יעד

מספר קו

כמות
אוטובוסים

שעת התחלה

מסלול

תאור

גלר

קפלן

87

2

)ימים ב'  -ה'(
14:50

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

גלר

קפלן

87

3

)יום ו'(
12:15

ששת הימים ,טשרנחובסקי ,ויצמן,תל חי ,הכרמל,השחר,אז"ר,הגליל,בן יהודה,דרך
המוביל,נחליאלי,הזמיר,בן יהודה,דרך המוביל,קדומים,עמק החולה,השקמה,לוי
אשכול,הנביאים ,המךכים,תרי עשר,ישעיהו ,מסיים בנביאים מול מסוף קפלן.

מחט"ב שזר כפ"ס לחוה חקלאית

אז''ר

מרכז  +עליה

99

1

)ימים א'  -ה'(
13:50

תיכון גלילי /חטיבה חדשה ,חט"ב בר לב ,בן יהודה ,הגליל,אז"ר ,משה
דיין,נורדאו,תל חי,בן גוריון,סוקולב,ששת הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,
טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס וחוזר ,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון
וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים

אז''ר

מרכז  +עליה

99

1

)ימים א'  -ה'(
14:50

תיכון גלילי /חטיבה חדשה ,חט"ב בר לב ,בן יהודה ,הגליל,אז"ר ,משה
דיין,נורדאו,תל חי,בן גוריון,סוקולב,ששת הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,
טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס וחוזר ,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון
וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים

אז''ר

מרכז  +עליה

99

1

)ימים א' ,ג' ,ד'(
15:25

תיכון גלילי /חטיבה חדשה ,חט"ב בר לב ,בן יהודה ,הגליל,אז"ר ,משה
דיין,נורדאו,תל חי,בן גוריון,סוקולב,ששת הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,
טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס וחוזר ,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון
וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים
בימים א+ג+ד

אז''ר

מרכז  +עליה

99

1

)יום ו'(
12:15

תיכון גלילי /חטיבה חדשה ,חט"ב בר לב ,בן יהודה ,הגליל,אז"ר ,משה
דיין,נורדאו,תל חי,בן גוריון,סוקולב,ששת הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,
טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס וחוזר ,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון
וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים

אז''ר

מרכז  +עליה

99

1

)יום ו'(
13:10

תיכון גלילי /חטיבה חדשה ,חט"ב בר לב ,בן יהודה ,הגליל,אז"ר ,משה
דיין,נורדאו,תל חי,בן גוריון,סוקולב,ששת הימים,טשרנחובסקי,משה סנה,מנחם בגין,
טשרנחובסקי,רמז עד בית לזרוס וחוזר ,ימינה לטשרנחובסקי,בן יהודה,כצנלסון
וממשיך עד קניון ערים.

מתיכון גלילי דרך חט"ב בר לב לקניון
ערים

אז''ר

80+60

81

1

)ימים א' ,ד' ,ה'(
13:05

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה
בימים א+ד+ה

אז''ר

80+60

81

2

)ימים א'  -ה'(
13:50

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה

אז''ר

80+60

81

1

)ימים א'  -ה'(
14:40

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה

אז''ר

80+60

81

1

)ימים א'  -ה'(
14:50

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה

אז''ר

80+60

81

1

)ימים ב' ,ג'(
15:30

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה
בימים ב+ג

אז''ר

80+60

81

3

)יום ו'(
12:15

תל חי ,בן יהודה ,החי"ש,בר לב /רבין אזר,ברש חטיבה חדשה ,הס ,כצנלסון ,בן
יהודה ,מנחם בגין,משה סנה ,וילנסקי,נעמי שמר,רפפורט,אנגל ,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ,מסיים באנגל/ספיר.

מתל חי  -לשכונה הירוקה

גלר

שכונה 60 + 80

61

1

)ימים א'  -ה'(
13:10

ששת הימים,טשרנחובסקי ,משה סנה ,וילנסקי ,רפפורט ,אנגל,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ומסיים.

מששת הימים/גלר  -לשכונה הירוקה

גלר

שכונה 60 + 80

61

3

)ימים א' ,ב'(
14:00

ששת הימים,טשרנחובסקי ,משה סנה ,וילנסקי ,רפפורט ,אנגל,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ומסיים.

מששת הימים/גלר  -לשכונה הירוקה

גלר

שכונה 60 + 80

61

2

)ימים ג'  -ה'(
14:00

ששת הימים,טשרנחובסקי ,משה סנה ,וילנסקי ,רפפורט ,אנגל,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ומסיים.

מששת הימים/גלר  -לשכונה הירוקה

גלר

שכונה 60 + 80

61

1

)ימים ג'  -ה'(
14:50

ששת הימים,טשרנחובסקי ,משה סנה ,וילנסקי ,רפפורט ,אנגל,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ומסיים.

מששת הימים/גלר  -לשכונה הירוקה

גלר

שכונה 60 + 80

61

2

)יום ו'(
12:15

ששת הימים,טשרנחובסקי ,משה סנה ,וילנסקי ,רפפורט ,אנגל,לוונברג ,שמאלה
לאנגל ומסיים.

מששת הימים/גלר  -לשכונה הירוקה

גלר

הדרים  +מרכז

85

1

)ימים א'  -ה'(
13:10

ששת הימים,טשרנחובסקי ,ויצמן,דרך הפועל,המוביל,קדומים,עמק
החולה,השקמה,לוי אשכול,הנביאים  ,חוזר לבן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי,
הזמיר ,בן יהודה ,הגליל ,מסיים בפינת המחתרות.

מחט"ב שז"ר  +שרת בגלר  -להגליל

גלר

הדרים  +מרכז

85

3

)ימים א'  -ה'(
14:00

ששת הימים,טשרנחובסקי ,ויצמן,דרך הפועל,המוביל,קדומים,עמק
החולה,השקמה,לוי אשכול,הנביאים  ,חוזר לבן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי,
הזמיר ,בן יהודה ,הגליל ,מסיים בפינת המחתרות.

מחט"ב שז"ר  +שרת בגלר  -להגליל

גלר

הדרים  +מרכז

85

2

)ימים א'  -ה'(
14:50

ששת הימים,טשרנחובסקי ,ויצמן,דרך הפועל,המוביל,קדומים,עמק
החולה,השקמה,לוי אשכול,הנביאים  ,חוזר לבן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי,
הזמיר ,בן יהודה ,הגליל ,מסיים בפינת המחתרות.

מחט"ב שז"ר  +שרת בגלר  -להגליל

גלר

הדרים  +מרכז

85

4

)יום ו'(
12:15

ששת הימים,טשרנחובסקי ,ויצמן,דרך הפועל,המוביל,קדומים,עמק
החולה,השקמה,לוי אשכול,הנביאים  ,חוזר לבן יהודה ,ימינה להמוביל ,נחליאלי,
הזמיר ,בן יהודה ,הגליל ,מסיים בפינת המחתרות.

מחט"ב שז"ר  +שרת בגלר  -להגליל

סורקיס

ותיקים  +עליה

70

1

)ימים א'  -ה'(
13:00

ביה"ס סוקריס-יערה ,חבד ,סירקין ,לוינסקי,טשרנחובסקי ,רמז עד בית לזרוס וחוזר
ברמז ,טשרנחובסקי ,מנחם בגין ,ימינה לשונה הירוקה דרך רפפורט ,נעמי שמר,
וילנסקי ,משה סנה ,טשרנחובסקי ,אנצו סירני ומסיים.

מבי"ס סורקיס לשכונת עליה  +שכונת
ותיקים

מוצא

יעד

מספר קו

כמות
אוטובוסים

שעת התחלה

מסלול

תאור

סורקיס

ותיקים  +עליה

70

1

)ימים א' ,ג'  -ה'(
13:45

ביה"ס סוקריס-יערה ,חבד ,סירקין ,לוינסקי,טשרנחובסקי ,רמז עד בית לזרוס וחוזר
ברמז ,טשרנחובסקי ,מנחם בגין ,ימינה לשונה הירוקה דרך רפפורט ,נעמי שמר,
וילנסקי ,משה סנה ,טשרנחובסקי ,אנצו סירני ומסיים.

מבי"ס סורקיס לשכונת עליה  +שכונת
ותיקים

סורקיס

ותיקים  +עליה

70

1

)יום ו'(
12:05

ביה"ס סוקריס-יערה ,חבד ,סירקין ,לוינסקי,טשרנחובסקי ,רמז עד בית לזרוס וחוזר
ברמז ,טשרנחובסקי ,מנחם בגין ,ימינה לשונה הירוקה דרך רפפורט ,נעמי שמר,
וילנסקי ,משה סנה ,טשרנחובסקי ,אנצו סירני ומסיים.

מבי"ס סורקיס לשכונת עליה  +שכונת
ותיקים

קווים עירוניים
משכונות
מזרחיות
ומרכז
העיר
משכונות
מזרחיות
ומשכונות
ירוקות

קריית אזר/
קריית גלר

5

קריית אזר

10

ממזרח
מרכז העיר קריית אזר

3

משכונות
80+60

קריית אזר

14

משכונות
80+60

קריית גלר

8

משכונות
80+60

קריית גלר

68

משכונות
מזרחיות

קריית גלר

29+2

מהשכונות
הירוקות
)בן יהודה (

בבוקר כל  20דק'
7:00+7:20+7:30+8:00
במהלך היום כל חצי שעה
 6:30-10:00כל חצי שעה
במהלך היום כל שעה .
בבוקר מהשעה  7.00כל
חצי שעה  ,מהשעה 9.00
כל שעה
+ 6.45.... 6.15 + 5.45
... 7.15כול שעות היום
עד  11.00בלילה )במענה
בשוטף(
7:40+8:00

משכונות מזרחיות קרית אז"ר קו סיבובי לטשרניחובסקי ויצמן לקריית גלר  ,תחנה
מרכזית  ,לתל חי ,הכרמל ,השחר ,קריית אז"ר בן יהודה ,לשכו' אוניברסיטה
ולקפלן לנקודת היציאה

קו תחבורה מסלול נסיעה בסבבים הלוך ושוב ,משכונות מזרחיות לקריית אז''ר,
ממשיך לשכונות הירוקות על בן יהודה לכיוון רעננה ובחזרה

מנורדאו ויצמן  ,כצלנסון  ,לכרמל  ,לשחר לקריית אזר )תחנה מול הרצוג (
חוזר...עד תחנת רכבת בנורדואו .

ספיר ,אנג'ל ,לונברג  ,אנג'ל  ,רפפורט  ,נועמי שמר ,וילנסקי  ,משה סנה ,
טשרניחובסקי  ,בן יהודה )תחנות חדשות תלחי  +אחי"ש ( ,תל חי  ,אזר )קיימת
תחנה ( ,משה דיין  ,ויצמן  ,לעתיר ידע

שכונה  80מאנג'ל כיכר ספיר לוונברג,אנג'ל פינת סקיבין,לשכונה  60יאיר
רוזנבלום,אהוד מנור,משה סנה,ויצמן פינת ברנר )מענה לחטיבות( לאורך ויצמן,
פינת גאולים מענה לאורט מרכז חינוך.

8:10+ 7:50 + 7:35
משכונה  80קווי תחבורה עד תחנת הרכבת  ,תחנה בויצמן מענה לחטיבות בגלר

קו  2כול  1/4שעה וקו 29
כול  10דק'

כל  20דק'
קריית גלר

15

קו תחבורה ציבורית רגיל )עידכונים באתר החברת מטרופולין( מהשכונות
המזרחיות לחטיבות

6:00-20.40
קו תחבורה מרעננה לכ"ס תחנה מתחת לגשר על בגין כניסות לשכ' הירוקות
מענה לחטיבות בגלר

כל חצי שעה

