
 

 ף"תש – ראשוןהסעות יום 
 אחראי הסעה תחנה שעה קו

 
 ירושלים

 

 חנייה עליונה –הר הרצל  8:00

 

 צומת ניות )תחנה לכוון רח' הרצוג( 8:05

 פנייה לגבעת מרדכי )מדרגות "סולם יעקב"( –רח' הרצוג  8:10

 מול צומת פת –רח' הרצוג  8:10

 מתחת לגשר מול טדיקניון מלחה בתחנת האוטובוס  8:15

 רח' דב יוסף ,בפנייה ממלחא לגילה. )חנות פרדוס( 8:15

 6תחנה ברוזמרין  –גילה  8:20

 טרמפיאדה בגילה 8:20

  ישיבת המאירי 8:15 ירושלים ישיבת המאירי

 ישיבת מחניים 8:30 ישיבת מחניים )מגדל עוז(
 

 ירושלים –מעלה אדומים 

 

 ישיבה -מעלה אדומים  7:20
 

  מיועד לתלמידי ישיבת הכותל 8:00 ישיבת הכותל –ירושלים 

 
 קרית ארבע –עתניאל 

 

 שער הישוב –שמעה  7:15

 

 שער הישוב –אשתמוע  7:20

 הגבעה בעתניאל 7:30

 הישיבה בעתניאל 7:35

 שער הישוב –בית חג"י  7:40

 מרכז הקריה 7:55

 החרסינה 8:05

 
 ש"ב – ירוחם

 

  ירוחם ליד היפר נטו 6:45
 ת. דלק אגד ב"ש )חניון בזק( 7:15

 סורוקה מול בית החולים –תחנת מרכז מורים  7:18

 טרמפיאדה ביציאה מהעיר 7:20

 צומת דבירה 7:25

 )מול חב' הזרע( ביציאה הצפונית לכוון צומת לכיש. –קריית גת  7:35

 בככר לכיש מושב 7:45

 תחנת דלק בית גוברין 8:00

 צומת נחושה 8:10

  

 
 

 אשקלון - נתיבות
 

  תחנת אוטובוס מול הנתיביון-נתיבות  6:50
  מימון כפר 7:00

 צ. סעד 7:05

 צומת הרכבת לכוון אשקלון–שדרות  7:10

 ביציאה לכוון ת"א , ת. איסוף חיילים –אשקלון  7:20

 מרכז שפירא 7:40

 קסטינה רמזור אחרי הפנייה 7:50

 צומת מסמייה 7:55

  ישיבה -מעלות  4:30 קריות  –חיפה -מעלות 
 )הישן( ת. אוטובוס מול ההום סנטר –עכו  4:50

 תחנה לכוון חיפה –צומת צבר  5:05

 צומת קריית אתא 5:10

 מחלף יגור )בתחנת אוטובוס( 5:20

 ת. דלק –יקנעם  5:30

 תחנת רכבת ראש העין צפון-קסם 6:30

 
 קריית  שמונה

 

  כביש ראשי תחנה מרכזית –קריית שמונה  4:30
 שדה אליעזר / צ. יסוד המעלה 4:40

 צ. ראש פינה 4:50

 יהודיהצ.  5:00

 צומת כורסי 5:05

 צומת צמח 5:20

 בית שאן )תחנה כביש ראשי ליד תחנה מרכזית( 5:40

 צומת עין הנצ"יב 5:45

 צומת מירב )פונדק מעיין( 5:50

 הפסקה לתפילת שחרית –שדמות מחולה  6:05

 יציאה משדמות מחולה 6:35

 מפגש הבקעה 7:00

 צומת אלמוג 7:10

 מצפה יריחו )על הכביש הראשי( 7:20

 )על הכביש הראשי( כפר אדומים 7:25

  הסעת מעלות בת. דלק יקנעםחבירה למהישיבה בנצרת.  4:45 נצרת

 
 
 

 נתניה –חדרה 
 גוש דן

 
 

 חדרה צומת המשטרה 5:50

 

 צומת הרוא"ה 5:55

 צומת בית ליד, צומת קדימה 6:05

 צומת פרדסיה 6:05

 צומת בני דרור 6:10

 בתחנה לכוון צומת גהה – צומת רעננה 6:25

 צומת מורשה 6:35

 צומת גהה 6:40

 400צומת קוקה קולה בקו  6:45

 400צומת בר אילן בקו  6:45

 צומת אלוף שדה, צומת מסובים. 6:50

 ביג מרכז מול שמאלה בפניה אוטובוס. ת, שמש בית 7:30

 בפנייה לרמת בית שמש –עוקף בית שמש  7:35

 
 ()אלון מורה שומרון

 

  בככר –אלון מורה  6:10
 שער -איתמר  6:20

 מחנה חורון 6:25

 צומת יצהר 6:35

 תפוח צומת 6:45

 ת. אוטובוס -רחליםצ.  6:55

 בכיכר הראשונה מעל הש"ג - עלי 6:55

 שער שילה 7:00

 שער עפרה 7:15

 
 (בית אל)  שומרון

 

  מועצה -בית אל  7:05
 T -צומת ה 7:15

 תחנת הדלק בפסגות 7:20

 פ. זאב בפנייה לחיזמה 7:30

 גבעה צרפתית לכוון רמות )לכוון בגין( 7:40

  אשדוד
 מהישיבה לצ. מסמייה. )חבירה לקו נתיבות( 7:15

 
 צומת בית רבן 7:25

 צומת שילת
 
 

תחנה ביציאה לכוון חשמונאים –קריית ספר  7:10   
 צומת שילת 7:35

 תחנת הרכבת –מודיעין  7:40

 איילוןנוף  7:50

 מחלף לטרון 8:00

  צחנה מרכזית ישנה –ראשל"צ  7:20 צ. ביל"ו –ראשל"צ 
 צומת ביל"ו 7:40

 

 מרחבת הישיבה  19:15ממגדל עוז, 19:00הסעות חזור :


