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 26.6.22 אקווה כיף -זמני אוטובוסים
           3תחנה                 2תחנה                     1תחנה                 

  

  

 (55בת חפר ) 1אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: מתחם נוער

 55 סה"כ:  

 (3) חבצושה 2אוטובוס 
 

7:00 
תחנה: בית כנסת 

 חבצלת השרון

 (49חוף חפר )
 

7:20 
תחנה: בית ספר כפר 

 ויתקין

 52סה"כ:  

 (49בחן ) 3אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: תחנה ראשית

 (5חובשים )
 

 צומת המוביל

 54 סה"כ: 

 (37המעפיל ) 4אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: תחנה

 (14עין החורש )
 

7:15 
 תחנה: אולם תרבות

 51  סה"כ: 

 (40יד חנה ) 5אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: תחנה ראשית

 (10אמץ )
 

7:20 
 תחנה: כיכר

 50 סה"כ: 

 (22גן יאשיה ) 6אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: צרכנייה

 (30כבעת חיים איחוד )
 

7:20 
 תחנה: מועדון נוער

  52 סה"כ: 

 (38בית יצחק ) 7אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: מועדון נוער

 (14משמר השרון )
 

7:20 
 תחנה: חניה

 52סה"כ:  

 (9אביחיל ) 8אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: מועדון נוער

 (35גוש חיה )
 

7:15 
תחנה: בית העם בהדר 

 עם

 (7בית הלוי )
 

7:30 
 תחנה: בריכה

 51סה"כ: 
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         4תחנה              3תחנה                 2תחנה                1תחנה           

 (13מכמורת ) 9אוטובוס 
 
 

7:00 
 תחנה: בית העם

חרב לאת -חיבת ציון
(18) 
 

7:20 
 תחנה: מועדון נוער

מאוחד גבעת חיים 
(22) 
 

7:30 
 תחנה: מועדון נוער

 53סה"כ:  

 (33עולותיים ) 10אוטובוס 
 

7:00 
תחנה: מועדון 

 נוער

 (23ברחן )
 

7:15 
תחנה: מזכירות 

 בורגתה

 56סה"כ:   

 (23כפר מונאש ) 11אוטובוס 
 

7:00 
תחנה: מועדון 

 נוער
 

 (25העוגן )
 

7:15 
 תחנה: תחנת אוטובוס

 ( 1אלישיב )
 

7:25 
 מועדון נוער תחנה:

 (4גאולי תימן )
 

7:30 
 תחנה: בית העם

 53סה"כ: 

 (29מעברות ) 12אוטובוס 
 

7:00 
 תחנה: תחנה

 (24חגלה )
 

7:15 
 תחנה: מועדון נוער

 53סה"כ:   


