
.זמנים מדויקים ותחנות סופיות יפרסמו באתר לקראת תחילת הלימודים. הטבלה לצורך הרשמה בלבד

440293(לפני פנייה לקראון פלאזה)תחנה בשדרות הנשיא השישי 

440293(הרצוג' תחנה לכיוון רח)צומת ניות 

440293(סולם יעקב"מדרגות )פנייה לגבעת מרדכי - הרצוג ' רח

440293מול צומת פת- הרצוג ' רח

440293קניון מלחה בתחנת האוטובוס מתחת לגשר מול טדי

440293(חנות פרדיס)בפניה ממלחה לגילה , דב יוסף' רח

6440293תחנה ברוזמרין - גילה 

440293טרמפיאדה בגילה

680453שמעה

680453שער הישוב- אשתמוע 

580386הגבעה בעתניאל

580386הישיבה בעתניאל

440293שער הישוב-י"בית חג

440293 מרכז קריית ארבע

440293גבעת החרסינה

15001000ישיבה- ירוחם 

1280853(בחניון בזק)תחנת דלק באגד באר שבע  

1280853מול בית החולים סורוקה– תחנת מרכז מורים 

1280853טרמפיאדה ביציאה מבאר שבע

780520צומת דבירה

780520(הזרע' מול חב)ביציאה הצפונית לכיוון צומת לכיש - קרית גת 

780520מושב לכיש בכיכר

780520תחנת דלק בית גוברין

480320צומת נחושה

1240827תחנת אוטובוס מול הנתיבון- נתיבות 

1300866צומת כפר מימון

1300866צומת סעד

1160773צומת הרכבת לכיוון אשקלון- שדרות 

איסוף חיילים. ת, א"ביציאה לכיוון ת- אשקלון 
1060706

820546מרכז שפירא

720480רמזור אחרי הפנייה- קסטינה 

720480צומת מסמיה

960640(משם חוברים להסעה של אשקלון)מהישיבה לצומת מסמיה אשדוד

800533צומת בית רבן

19401293נקו  ליד מפעל נס קפה'פרומצ' צפת רחצפת

ב"ל תשפ"מחירים לשנה, תחנות- הסעות 

ירוחם

באר שבע

ירושלים

קריית ארבע 

עתניאל

עלות שנתית 

ליום בשבוע 

לכיוון אחד

עלות שנתית 

ליום בשבוע 

 כיוונים2-ל

- נתיבות 

אשקלון

.קיום ההסעה מותנה במספר הנרשמים

.ישתנה לוח ההסעות בהתאם, אם יהיה רישום משמעותי מאזורים שאינם מופיעים בטבלה

חישוב מעודכן בהתאם לשינויים יעשה . חובה להודיע על שינוי או ביטול הסעה. רישום להסעה מחייב תשלום: שימו לב

תחנות איסוףתחנות מוצא



.זמנים מדויקים ותחנות סופיות יפרסמו באתר לקראת תחילת הלימודים. הטבלה לצורך הרשמה בלבד

ב"ל תשפ"מחירים לשנה, תחנות- הסעות 

ירושלים
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21001400כביש ראשי תחנה מרכזית-  קריית שמונה 

19401293יסוד המעלה/ צומת שדה אליעזר 

18401226צומת ראש פינה

18601240צמת יהודיה/ צומת כורסי 

17601173צומת צמח

16401093(תחנה כביש ראשי ליד תחנה מרכזית)בית שאן 

16401093יב"צומת עין הנצ

16401093(פונדק מעיין)צומת מירב 

15801053שדמות מחולה

1400933צומת פצאל/ מפגש הבקעה 

920613צומת אלמוג

760506מצפה יריחו

760506כפר אדמים

20201346קצרין

19801320קשת

19001266יונתן

18601240חיספין

18601240נב

1360907הככר– אלון מורה 

1340893שער– איתמר 

1340893מחנה חורון

1340893תחנת הדלק- קדומים ** 

1220813יצהר הקטנה.  צ

1220813צומת תפוח

1220813בתחנת האוטובוס- צומת רחלים  

1100733ג"בכיכר הראשונה מעל הש- עלי 

1060706שער שילה

800533שער עפרה

T800533-צומת ה

620413תחנת הדלק בפסגות

440293בפנייה לחיזמה– פסגת זאב 

גבעה צרפתית לכיוון רמות 

(כביש בגין)
440293

15401026חדרה צומת המשטרה

15201013ה"צומת הרא

1440960צומת קדימה, צומת בית ליד

1440960צומת פרדסיה

1440960צומת בני דרור

1340893בתחנה לכיוון צמת גהה- צומת רעננה 

1340893צומת מורשה

1200800צומת גהה

4001200800בתחנה של קו - צומת קוקה קולה 

4001200800בתחנה של קו - צומת בר אילן 

1200800צומת מסובים, צומת אלוף שדה

440293אוטובוס בפניה שמאלה מול מרכז ביג.ת, בית שמש

440293בפנייה לרמת בית שמש-  עוקף בית שמש

שומרון

תחנת יציאה  **

בקו שומרון תקבע 

לקראת תחילת 

' ל לפי מס"שנה

הנרשמים הגדול 

יותר משמעותית 

באחת משתי 

אלון :  הנקודות

/ איתמר/מורה

חורון.מ

או

בכל ). קדומים

אחת 

מהאפשרויות 

תהיה אפשרות 

חבירה בצומת 

(יצהר

קריית שמונה

גוש דן- חדרה 

רמת הגולן
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ירושלים
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לכיוון אחד

עלות שנתית 

ליום בשבוע 
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920613קריית ספר תחנה ביציאה לכוון חשמונאים

860573צומת שילת

860573תחנת הרכבת-  מודיעין 

680453נוף איילון

580386מחלף לטרון

640426מהישיבהמעלה אדומים

18601240מעלות מהישיבה

17801186אוטובוס מול הום סנטר הישן.ת-עכו

17801186תחנה לכיוון חיפה-צומת צבר

17801186"דשנים"צמת - קרית אתא 

17801186(בתחנת האוטובוס)מחלף יגור 

16401093תחנת דלק יקנעם

1160773תחנת רכבת ראש העין צפון- קסם 

1020680תחנה מרכזית ישנה- ראשון לציון 

920613ו"ביל. צ

מודיעין

צ"אזור ראשל

- חיפה - מעלות 

קריות           

('רק ביום א)


