
 

 סלול הסעות תלמידים תשפ"א   מ              

 מזרח העיר – 1קו  

 . תחנות כיוון הנסיעה ולא תחנות עצירה הינן צהובבהשורות המסומנות  2מספר בקו    - מרכז העיר – 2ו ק

 שחורבהעצירה מודגשות                                 
 

  סמוך לבית ספר זבולון המר( 12התקומה( 

  התקומהרחוב כיוון נסיעה        

 ימינה בכיכר ההסתדרות לכיוון שדרות יצחק רבין        

  שמאלה בכיכר יצחק רבין      

 תחנת אוטובוס המכללה למינהל/מוטה גור 

  עד הכיכר ופרסה בכיכר חזרה לאלי ויזל ימינה לרחוב אלי ויזל      

  ימינה למוטה גור      

 תחנת האוטובוס מוטה גור/מוריי גלמן 

  ימינה למצלתיים         ימינה לתזמורת          שמאלה לחצוצרה       

  בתחנת האוטובוס 4החצוצרה 

 חומה ומגדל/נגבה 

 רוטשילדכיוון נסיעה           ימינה לרחוב ההסתדרות           שמאלה לחומה ומגדל      

 )חומה ומגדל/נגבה בתחנה האוטובוס )מיד עם הפנייה שמאלה מהמצלתיים 

 רוטשילד/רמז בתחנת האוטובוס 
 

  שמאלה לז'בוטינסקי      

 תחנת האוטובוס ז'בוטינסקי/אזר 

 תחנת אוטובוס ז'בוטינסקי/שפינוזה 

 פואבלו, מערב העיר – 3קו 

 לכיוון חיל תותחנים( מרכז המסחריבתחנת האוטובוס שאחרי ה שזרלמן ז( 

 ת האוטובוסבתחנ רחבעם זאבי/בית ספר לכבאות  
 זו נא לעדכן מראש את מתאם ההסעותת לעלות בתחנה אם הנך מתכוון/***

 ת לעלות בתחנה כיוון מרכז העיר( *אם הנך מתכוון/משה דיין/אברהם בר בתחנת האוטובוס )מול סינמה סיטי ל

 זו נא לעדכן מראש את מתאם ההסעות

 משה דיין/גדולי ישראל 

  )הנחשול/משה דיין )בתחנת האוטובוס מיד אחרי הפנייה שמאלה ממשה דיין 

  הו(, מיד אחרי הפנייה שמאלה ממבצע משה(מבצע משה )גן הנצחה נווה אלי/עזרןיוסף הרב 

 אנילביץ' בתחנות האוטובוס 
   חזרה לכיוון בית הספר – חנה סנש ושוב שמאלה לזלמן שניאור שמאלה לכיוון        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=-------------------- 

כל שיש תחנת אוטובוס על המסלול ויהיה צורך לעצור יש לעשות זאת בתיאום מראש עם מתאם כ
 ההסעות במייל המצורף מטה.

 Barakk@nachlat.org.il   ברקקדוש  -מטעם הכפר 

 

  בתחנת אוטובוס פינת רח' בילו 18ירושלים , 
 פינת הרברט סמואל44רושלים י , 
  10שדרות יעקב 
  פינת מורדי הגטאות     46שדרות יעקוב , 
  ס  ", גן המתנ52שדרות יעקוב 
    רבי יהודה הנשיא,  פינת רמב"ן 
 יגאל אלון, פינת רבי יהודה הנשיא 
     יגאל אלון, פינת מורדי הגטאות 
 ל לוין, פינת ירושלים    חנה ומיכא 

 

 כתריאל רפפורט, מול מגדל המים 
  67יהודה הלוי                
  53יהודה הלוי                
  37יהודה הלוי                
 פינת חב"ד  32 פינסקר יהודה לייב , 
  מאוחדת(צבי פרנק, פינת סג"ל )מול קופת חולים 
 יואל סיגל פינת פופל בתחנת האוטובוס 
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 נסיעהמסלול  -  מרכז העיר – 2קו 

 
 
 

 נסיעהמסלול  - פואבלו, מערב העיר – 3ו ק
 

 


