
 

 )לקמפוס מגדל עוז("ף תש –שני יום  הסעות

 אחראי הסעה תחנה שעה קו

 
 

 ירושלים
 

 חנייה עליונה -הר הרצל 8:00

 

 תחנה לכוון רח' הרצוג –צומת ניות  8:05

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

 מול צומת פת –רח' הרצוג  8:10

 בתחנת האוטובוס מתחת לגשר מול טדיקניון מלחה  8:15

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

 6תחנה ברוזמרין  –גילה  8:20

 טרמפיאדה בגילה 8:20

 ב"ש -ירוחם 
 

  ירוחם ליד היפר נטו 6:45

 (בזק חניון) ש"ב אגד דלק. ת 7:15

 סורוקהמול בית החולים  –תחנת מרכז מורים  7:18

 טרמפיאדה ביציאה מהעיר 7:20

 צומת דבירה 7:25

 מתחם צומת בית קמה 7:30

 יציאה צפונית לכוון צ. לכיש. )מול "הזרע"( –קרית גת  7:50

 צומת לכיש 7:55

 צומת נחושה 8:10

 
 אשקלון-נתיבות

 

  תחנת אוטובוס מול הנתיביון 6:50

 כפר מימון 7:00

 סעדצ.  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

 
 קריית שמונה

 

  קניון נחמיה –קריית שמונה  4:30

 / שדה אליעזר יסוד המעלה צומת 4:40

 ראש פינהצ.  4:50

 צ. עמיעד 4:50

 יהודיהצ.  5:00

 צומת כורסי 5:10

 צומת צמח 5:25

 בית שאן )תחנה כביש ראשי ליד תחנה מרכזית( 5:45

 צומת עין הנצ"יב 5:50

 צומת מירב )פונדק מעיין( 5:55

 כפר מחולה 6:15

 שדמות מחולה  6:15

 )הפסקה( יציאה משדמות מחולה 6:30

 מפגש הבקעה 6:55

 מצפה יריחו )על הכביש הראשי( 7:25

 )על הכביש הראשי( כפר אדומים 7:30

 מחנה ישי תחנת אוטובוס לכוון ירושלים 7:35

 
 
 

 נתניה –חדרה 
 גוש דן

 
 

 חדרה צומת המשטרה 6:10

 

 צומת הרוא"ה 6:15

 צומת בית ליד, צומת קדימה 6:20

 צומת פרדסיה 6:20

 צומת בני דרור 6:25

 בתחנה לכוון צומת גהה –צומת רעננה  6:45

 צומת מורשה 6:55

 צומת גהה 7:00

 400צומת קוקה קולה בקו  7:05

 400צומת בר אילן בקו  7:05

 צומת אלוף שדה, צומת מסובים. 7:10

 ביג בית שמש, ת. אוטובוס בפניה שמאלה מול מרכז 8:05

 בפנייה לרמת בית שמש –עוקף בית שמש  8:10

  שומרון
  

  בככר –אלון מורה  6:10

 שער -איתמר  6:20

 מחנה חורון 6:25

 צומת יצהר 6:35

 צומת תפוח 6:45

 ת.אוטובוס-צומת רחלים 6:55

 בכיכר הראשונה מעל הש"ג -עלי  6:55

 שער שילה 7:00

 שער עפרה 7:15

 T -צומת ה 7:20

 תחנת הדלק בפסגות 7:30

 פ. זאב בפנייה לחיזמה 7:35

 גבעה צרפתית לכוון רמות )לכוון בגין( 7:45

 צומת שילת
 

  קריית ספר ביציאה תחנה לכוון חשמונאים 7:10

 צומת שילת 7:35

 תחנת הרכבת –מודיעין  7:40

 נוף איילון 7:50

 מחלף לטרון 8:00

 

   ממגדל עוז, -  19:00הסעות חזור :


