
 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 עירוני ג בית ספר לכבוד: מנהל

             

 קווי תלמידים שנת לימודים תשע"חהנדון:     

 חמצורפים בזאת קווי תלמידים לשנת לימודים תשע"

 להלן מספרי הקווים:

 1כיוון  50קו  .1

 מסוף תחבור העירייה –תחנת מוצא  .א

 מסוף תחבורה מנחם בגין –תחנת יעד  .ב
 2כיוון  50קו  .2

 תחנת מוצא מסוף תחבורה מנחם בגין .א

 תחנת יעד מסוף תחבורה עירייה .ב
 1כיוון  59קו  .3

 תחנת מוצא מסוף תחבורה עירוני עירייה .א

 תחנת יעד מסוף תחבורה שד' מנחם בגין .ב
 2כיוון  59קו  .4

 בגין תחנת מוצא מסוף תחבורה שד' מנחם .א

 תחנת יעד מסוף תחבורה עירייה .ב

דרך שכונת מוריה, שכונת השבטים, שכונת המגינים בית  –הלוך  - 88קו  .5
 (ובית ספר קציר  כרמים בתי ספר עירוני ד' , ) 93ספר יח"ד, לעמק האלה 

 .) בית ספר אריאל ( 66שד' מנחם בגין  –תחנת מוצא  .א

 ) בית ספר קציר ( 25חשוון   –תחנת יעד  .ב

)בית  דרך עמק בית שאןעמק חרוד  26בית ספר קציר תשרי  –חזור  – 88קו  .6
נהר הירדן, שכונת (  מוטה גור ) עירוני ג', ספר יח"ד  יסודי + תיכון (

 השבטים ושכונת מוריה

 ) בית ספר קציר (  26תשרי  –תחנת מוצא  .א

 ) בית ספר אריאל ( 66מנחם בגין  –תחנת יעד  .ב

 החדשים ושעות הפעילות לתלמידי בית הספרנא העברי את מספרי הקווים  .7

 לטיפולך אודה .8

 

 

         
 

  



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 50קו 

 תח"צ, מודיעין מכבים רעות-מסוף עירוני

 המלכה/שרה אמנו, מודיעין מכבים רעותאסתר 
 אסוף בלבד תח"צ-מסוף עירוני  34100 1

 אסוף והורדה (11)דם המכבים  דם המכבים /חרצית  34149 2

 אסוף והורדה )דם המכבים( דם המכבים/שד. החשמונאים  34172 3

 אסוף והורדה )שדרות החשמונאים( משטרה  37563 4

 אסוף והורדה (2)עמק בית שאן  החשמונאיםעמק בית שאן/שד.   34101 5

 אסוף והורדה (2)אליהו הנביא  אליהו הנביא/ירמיהו הנביא  34102 6

 אסוף והורדה (16)אליהו הנביא  הנביאים/אליהו הנביא  34103 7

 אסוף והורדה (23)עמק האלה  עמק האלה/אליהו הנביא  34104 8

 אסוף והורדה (6האלה )עמק  זכריה הנביא/עמק האלה  34105 9

 (אסוף והורדה42)עמק האלה  עמק האלה/תשרי  34106 10

 אסוף והורדה (66)עמק האלה  לב העמק -עמק האלה  34107 11

 אסוף והורדה (104)עמק האלה  עמק האלה /הלוח העברי  34108 12

 אסוף והורדה (91)עמק האלה  דבורה הנביאה/עמק האלה  34109 13

 אסוף והורדה (16)יחזקאל הנביא  הנביאים/יחזקאל הנביא  34110 14

 אסוף והורדה (9)יחזקאל הנביא  יחזקאל הנביא/שמואל הנביא  34111 15

 אסוף והורדה (30)עמק בית שאן  יחזקאל הנביא/עמק בית שאן  34112 16

 אסוף והורדה (50)עמק בית שאן  עמק בית שאן/מרדכי גור  31357 17

 אסוף והורדה )מרדכי )מוטה( גור( מרדכי )מוטה( גור/עמק בית שאן  34113 18

 אסוף והורדה (15)מרדכי )מוטה( גור  מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר  34114 19

 אסוף והורדה (45)חיים ברלב  בר לב /לסקוב  34115 20

 אסוף והורדה (43)דוד אלעזר  דוד אלעזר/יעקב דורי  34116 21

 אסוף והורדה (24)משה דיין  דיין/דוד אלעזרמשה   34117 22

 אסוף והורדה (40)משה דיין  חיים ברלב/משה דיין  34118 23

 אסוף והורדה בית ספר ממלכתי ט'/משה דיין  34119 24

 אסוף והורדה (15)עמק זבולון  אבני חושן/עמק זבולון  34127 25

 אסוף והורדה )עמק זבולון( אמפיתיאטרון/עמק זבולון  34128 26

 אסוף והורדה (8)לב העיר  קניון עזריאלי  34219 27

 אסוף והורדה (45)עמק דותן  עמק דותן /נחל עיון  35006 28

 אסוף והורדה (38)נחל צין  נחל צין/נחל שורק  34159 29

 אסוף והורדה (10)נחל צלמון  נחל צלמון/נחל זוהר  34162 30

 אסוף והורדה (2)שדרות יצחק רבין  צלמוןיצחק רבין /נחל   34163 31

 אסוף והורדה (25)שדרות יצחק רבין  יהודה/שד. יצחק רבין  35035 32

 אסוף והורדה )לוי( לוי/יצחק רבין  35036 33

 אסוף והורדה (1)לוי  לוי/נפתלי  35037 34

 אסוף והורדה (2)אסתר המלכה  אסתר המלכה /שבטי ישראל  35160 35

 אסוף והורדה (26)אסתר המלכה  אסתר המלכה /אפרים  35161 36

 הורדה בלבד  (50אסתר המלכה/שרה אמנו )אסתר המלכה   34223 37



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 תח"צ-מסוף עירוני  

 ( לוח זמנים) לוח זמנים מלא מופיע באתר חברת קווים 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

06:10  07:10 08:25  09:20  10:00  11:00  12:00  13:10  14:15  15:10  16:10  17:10  

06:35  07:30 08:50  09:40  10:20  11:20  12:20  13:30  14:40 15:20  16:30  17:20  

  07:55    10:40  11:40 12:40    15:35 16:40 17:40 

 

 

 

  



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 אסתר המלכה/שרה אמנו, מודיעין מכבים רעות

 מסוף עירוני, מודיעין מכבים רעות
 אסוף בלבד (37)אסתר המלכה  אסתר המלכה/שרה אמנו  34209 1

 אסוף והורדה (3)שבטי ישראל  שבטי ישראל/יוסף  34089 2

 אסוף והורדה (1)לוי  שבטי ישראל/לוי  34168 3

 אסוף והורדה )לוי( אולפנה/לוי  34170 4

 אסוף והורדה (20)נחל צלמון  נחל צלמון /יצחק רבין  3504 5

 אסוף והורדה (8)נחל צלמון  צלמון/נחל זוהרנחל   35042 6

 אסוף והורדה (59)נחל צין  נחל צין /נחל שורק  35047 7

 אסוף והורדה )עמק יזרעאל( עמק יזרעאל/נחל הירמוך  35149 8

 אסוף והורדה (50)עמק דותן  כליל החורש/עמק דותן   34139 9

 והורדהאסוף  (66)עמק דותן  עמק דותן/לבונה  34095 10

 אסוף והורדה )עמק דותן( עמק דותן/עמק החולה  38425 11

 אסוף והורדה )שדרות החשמונאים( שדרות החשמונאים/לב העיר  31660 12

 אסוף והורדה )עמק זבולון( עמק זבולון/יגאל ידין  35015 13

 אסוף והורדה בי"ס ממלכתי ט 35025 14

 אסוף והורדה (17דיין )משה  חיים ברלב/משה דיין  35026 15

 אסוף והורדה (26)דוד אלעזר  דוד אלעזר /מרדכי מקלף  35027 16

 אסוף והורדה (23)מרדכי )מוטה( גור  מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר  35028 17

 אסוף והורדה )מרדכי )מוטה( גור( מרדכי )מוטה( גור/חטיבת הראל  35029 18

 אסוף והורדה (47)עמק בית שאן  בית שאןמרדכי )מוטה( גור/עמק   35030 19

 אסוף והורדה (4)יחזקאל הנביא  יחזקאל הנביא/עמק בית שאן  35031 20

 אסוף והורדה (104)עמק האלה  עמק האלה /הלוח העברי  34108 21

 אסוף והורדה (91)עמק האלה  דבורה הנביאה/עמק האלה  34109 22

 אסוף והורדה (55האלה )עמק  עמק האלה/גינות האלה  35032 23

 אסוף והורדה (23)עמק האלה  עמק האלה/אליהו הנביא 34104 24

 אסוף והורדה (6)עמק האלה  זכריה הנביא/עמק האלה  34105 25

 אסוף והורדה )אליהו הנביא( אליהו הנביא/עמק האלה  35033 26

 אסוף והורדה (3)עמק בית שאן  משה דיין/עמק בית שאן  35034 27

 אסוף והורדה )שדרות החשמונאים( שדרות החשמונאים  34096 28

 אסוף והורדה )דם המכבים( דם המכבים/שד. החשמונאים  36656 29

 אסוף והורדה )דם המכבים( דם המכבים/צאלון  35051 30

 אסוף והורדה )דם המכבים( דם המכבים/חיננית  34145 31

 הורדה בלבד )דם המכבים( עירייה  35150 32

 הורדה בלבד מסוף עירוני  39024 33

 

 

 



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 אסתר המלכה/שרה אמנו

 זמנים )לוח זמנים מלא מופיע באתר חברת קווים(לוח 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

06:00  07:00  08:10  09:00  10:00  11:00  12:05  13:20  14:15  15:15  16:10  17:00  

06:30  07:20  08:40  09:20  10:20  11:20  12:25  13:40  14:30  15:35  16:20  17:20  

  07:55   09:40 10:40  11:40 12:50   14:55  16:40 17:40 
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 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 59קו 

 תח"צ, מודיעין מכבים רעות-מסוף עירוני

 אסתר המלכה/שרה אמנו, מודיעין מכבים רעות
 אסוף בלבד תח"צ-מסוף עירוני  34100 1

 אסוף והורדה (2שאן/שד. החשמונאים )עמק בית שאן עמק בית   34101 2

 אסוף והורדה (2אליהו הנביא/ירמיהו הנביא )אליהו הנביא   34102 3

 אסוף והורדה (16הנביאים/אליהו הנביא )אליהו הנביא   34103 4

 אסוף והורדה (23עמק האלה/אליהו הנביא )עמק האלה   34104 5

 אסוף והורדה )זכריה הנביא(זכריה הנביא/עמק האלה   35180 6

 אסוף והורדה (12חשון/ירח אב )חשוון   59190 7

 אסוף והורדה (28תשרי/חשון )תשרי   38352 8

 אסוף והורדה (38תשרי/הלוח העברי )תשרי   38351 9

 אסוף והורדה (44עמק חרוד/תשרי )עמק חרוד   31365 10

 אסוף והורדה בי"ס כרמים/עמק חרוד )עמק חרוד(  38096 11

 אסוף והורדה (91דבורה הנביאה/עמק האלה )עמק האלה   34109 12

 אסוף והורדה (16הנביאים/יחזקאל הנביא )יחזקאל הנביא   34110 13

 אסוף והורדה (9יחזקאל הנביא/שמואל הנביא )יחזקאל הנביא   34111 14

 והורדהאסוף  (30יחזקאל הנביא/עמק בית שאן )עמק בית שאן   34112 15

 אסוף והורדה (50עמק בית שאן/מרדכי גור )עמק בית שאן   31357 16

 אסוף והורדה מרדכי )מוטה( גור/עמק בית שאן )מרדכי )מוטה( גור(  34113 17

 אסוף והורדה (15מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר )מרדכי )מוטה( גור   34114 18

 והורדהאסוף  (45בר לב /לסקוב )חיים ברלב   34115 19

 (אסוף והורדה26יהלום/תרשיש )יהלום   35019 20

 (אסוף והורדה48יהלום/שבו )יהלום   35020 21

 אסוף והורדה (104יהלום/אודם )יהלום   35021 22

 אסוף והורדה (87אבני חושן/תכלת )תכלת   35022 23

 אסוף והורדה לשם/תכלת )תכלת(  35023 24

 אסוף והורדה (11)תכלת תכלת/אבני חושן   35024 25

 אסוף והורדה (15אבני חושן/עמק זבולון )עמק זבולון   34127 26

 אסוף והורדה אמפיתיאטרון/עמק זבולון )עמק זבולון(  34128 27

 אסוף והורדה (8קניון עזריאלי )לב העיר   34219 28

 אסוף והורדה עמק החולה /עמק דותן )עמק החולה(  34129 29

 אסוף והורדה (83קאנטרי סנטר/עמק החולה )עמק החולה   34130 30

 אסוף והורדה (73עמק החולה/נהר הירדן )עמק החולה   31358 31

 אסוף והורדה (16נהר הירדן/מעלה גדעון )נהר הירדן   34082 32

 אסוף והורדה (28)נהר הירדן   נהר הירדן/מעלה עמיעז  34203 33

 אסוף והורדה (68ציפורי )נהר הירדן נהר הירדן/נחל   34083 34

 אסוף והורדה (4נחל גלים/נחל נעמן )נחל נעמן   34084 35

 אסוף והורדה (41שד. יצחק רבין/נחל נעמן )שדרות יצחק רבין   35064 36

 אסוף והורדה (101יהודה/שד. יצחק רבין )יהודה   34164 37



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 אסוף והורדה (65יהודה/יוסף )יהודה   34165 38

 אסוף והורדה (13יהודה/ראובן )יהודה   34166 39

 אסוף והורדה לאה אמנו/שבטי ישראל )לאה אמנו(  34091 40

 אסוף והורדה (73שרה אמנו/לאה אמנו )שרה אמנו   37433 41

 אסוף והורדה (55שרה אמנו )שרה אמנו   34092 42

 אסוף והורדה (29שרה אמנו )שרה אמנו   34093 43

 הורדה בלבד (50אסתר המלכה/שרה אמנו )אסתר המלכה   34223 44

 

לוח זמנים תח"צ-מסוף עירוני  

 לוח זמנים )לוח זמנים מלא מופיע באתר חברת קווים(

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  07:20  08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

  07:40  08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:30 15:20 16:20 17:20 

   08:40  09:40 10:40  12:45 13:30  15:40 16:40 17:40 

       13:40     
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 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 שרה אמנו/יעל הגיבורה, מודיעין מכבים רעות

 מסוף עירוני, מודיעין מכבים רעות
 אסוף בלבד (4שרה אמנו/יעל הגיבורה )שרה אמנו   35162 1

 אסוף והורדה (84שרה אמנו )שרה אמנו   35164 2

 אסוף והורדה (104שרה אמנו )שרה אמנו   35165 3

 אסוף והורדה (114שרה אמנו )שרה אמנו   35166 4

 אסוף והורדה (8שבטי ישראל/יהודה )יהודה   35039 5

 אסוף והורדה (58יהודה/ראובן )יהודה   35147 6

 אסוף והורדה (122יהודה/יוסף )יהודה   35040 7

 אסוף והורדה (26בי"ס ניצנים )שדרות יצחק רבין -יצחק רבין   34204 8

 אסוף והורדה (127נהר הירדן /נחל זוהר )נהר הירדן   35063 9

 אסוף והורדה (95נהר הירדן /נחל ציפורי )נהר הירדן   35145 10

 אסוף והורדה (31נהר הירדן/מעלה עמיעז )נהר הירדן   35146 11

 אסוף והורדה (78עמק החולה /נחל עיון )עמק החולה  35013 12

 אסוף והורדה עמק דותן/עמק החולה )עמק דותן(  38425 13

 אסוף והורדה שדרות החשמונאים/לב העיר )שדרות החשמונאים(  31660 14

 אסוף והורדה עמק זבולון/יגאל ידין )עמק זבולון(  35015 15

 אסוף והורדה (4חושן )תכלת תכלת /אבני   34120 16

 אסוף והורדה (22תכלת/מגדל המנורה )תכלת   34121 17

 אסוף והורדה (44לשם/תכלת )תכלת   34122 18

 אסוף והורדה (79תרשיש/אבני חושן )תרשיש   34123 19

 אסוף והורדה (71אודם/יהלום )יהלום   34124 20

 אסוף והורדה (29יהלום/גינות זבולון )יהלום   34125 21

 אסוף והורדה (23מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר )מרדכי )מוטה( גור   35028 22

 אסוף והורדה מרדכי )מוטה( גור/חטיבת הראל )מרדכי )מוטה( גור(  35029 23

 אסוף והורדה (47מרדכי )מוטה( גור/עמק בית שאן )עמק בית שאן   35030 24

 אסוף והורדה (4שאן )יחזקאל הנביא יחזקאל הנביא/עמק בית   35031 25

 אסוף והורדה (104עמק האלה /הלוח העברי )עמק האלה   34108 26

 אסוף והורדה (6בי"ס אורט עירוני/עמק חרוד )עמק חרוד   38354 27

 אסוף והורדה (28בי"ס כרמים/עמק חרוד )עמק חרוד   38355 28

 והורדהאסוף  (35תשרי/הלוח העברי )תשרי   38095 29

 אסוף והורדה (23תשרי/חשון )תשרי   38353 30

 אסוף והורדה (27חשון/שבט )חשוון   59180 31

 אסוף והורדה (12חשון/ירח אב )חשוון   59192 32

 אסוף והורדה (6זכריה הנביא/עמק האלה )עמק האלה   34105 33

 אסוף והורדה אליהו הנביא/עמק האלה )אליהו הנביא(  35033 34

 אסוף והורדה (3משה דיין/עמק בית שאן )עמק בית שאן   35034 35

 אסוף והורדה עירייה )תלתן(  35956 36

 אסוף והורדה (31עירייה )דם המכבים   34148 37

 הורדה בלבד מסוף עירוני  39024 38

 



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 לוח זמנים שרה אמנו/יעל הגיבורה

 לוח זמנים )לוח זמנים מלא מופיע באתר חברת קווים(

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

06:00  07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:20 15:10 16:00 17:00  

06:30  07:10   09:20 10:20 11:20 12:20 13:30 14:35 15:30 16:20 17:20 

  07:20   09:40 10:40 11:40 12:40 13:50 14:50 15:40 16:40 17:40 

 07:40           

  

 

  



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 25חשוון בית ספר אריאל     תחנת יעד  תחנת מוצא   88ו    ק

 מודיעין מכבים רעות 
 אסוף בלבד   )דרך מנחם בגין(  דרך מנחם בגין/אסתר המלכה     30016      1
 אסוף והורדה   ( 70)דרך מנחם בגין  דרך מנחם בגין     38344      2
 77לאה אמנו   3
 71שרה אמנו   4
 אסוף והורדה   ( 55)שרה אמנו  שרה אמנו     34092      5
 אסוף והורדה   ( 41)שרה אמנו  שרה אמנו     34093      6
 אסוף והורדה   ( 35)אסתר המלכה  אסתר המלכה/שרה אמנו     34209      7
 אסוף והורדה   ( 8)שבטי ישראל  שבטי ישראל/יוסף     35038      8
 אסוף והורדה   ( 10)יהודה  שבטי ישראל/יהודה     35039      9

 אסוף והורדה   ( 60)יהודה  יהודה/ראובן     35147      10
 אסוף והורדה   )יוסף(  דן/יוסף     35148      11
 אסוף והורדה   ( 61)יוסף  יוסף     35159      12
 אסוף והורדה   )לוי(  אולפנה/לוי     34170      13
 אסוף והורדה   ( 2)שדרות יצחק רבין  יצחק רבין /נחל צלמון     34163      14
 אסוף והורדה   ( 30)שדרות יצחק רבין  י"ס ניצנים ב-יצחק רבין     34204      15
 אסוף והורדה   ( 127)נהר הירדן  נהר הירדן /נחל זוהר     35063      16
 אסוף והורדה   ( 93)נהר הירדן  נהר הירדן /נחל ציפורי     35145      17
 אסוף והורדה   ( 33)נהר הירדן  נהר הירדן/מעלה עמיעז     35146      18
 אסוף והורדה   ( 78)עמק החולה  עמק החולה /נחל עיון     35013      19
 אסוף והורדה   ( 4)ערער  ערער/עמק דותן     35014      20
 אסוף והורדה   )ערער(  קניון עזריאלי     35177      21
 אסוף והורדה   )עמק זבולון(  עמק זבולון/יגאל ידין     35015      22
 אסוף והורדה   ( 4)עמק זבולון  בית ספר/עמק זבולון     35016      23
 אסוף והורדה   ( 20)עמק זבולון  עמק זבולון/ מרדכי מקלף     35017      24
 אסוף והורדה   ( 14)מרדכי )מוטה( גור  גור/דוד אלעזר  מרדכי )מוטה(    35028      25
 אסוף והורדה   )מרדכי )מוטה( גור(  מרדכי )מוטה( גור/חטיבת הראל     35029      26
 54בית ספר יח"ד יסודי עמק בית שאן   27
 58בית ספר יח"ד תיכון עמק בית שאן   28
 אסוף והורדה   ( 6)עמק חרוד  בי"ס אורט עירוני/עמק חרוד     38354      29
 אסוף והורדה   ( 20)עמק חרוד  בי"ס כרמים/עמק חרוד     38355      30
 אסוף והורדה   ( 35)תשרי  תשרי/הלוח העברי     38095      31
 הורדה בלבד  ( 23)תשרי  תשרי/חשון     38353      32

 

 

 

 

 

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 07:10 



 
                                

 אגף שרות

 

 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 

 

קציר בית ספר 26תשרי  –תחנת מוצא         88קו       
 ) בית ספר אריאל                         66תחנת יעד מנחם בגין                  

 

 מודיעין מכבים רעות 
 אסוף בלבד   ( 26)תשרי  תשרי/חשון     38352      1
 אסוף והורדה    תשרי/הלוח העברי     38351      2
 42עמק חרוד   3
 אסוף והורדה     בי"ס כרמים/עמק חרוד        4
  54בית ספר יח"ד יסודי עמק בית שאן           5
 58בית ספר יח"ד תיכון עמק בית שאן   6
 אסוף והורדה   ( 15)מרדכי )מוטה( גור  מרדכי )מוטה( גור/דוד אלעזר     34114      7
 אסוף והורדה   ( 45)חיים ברלב  בר לב /לסקוב     34115      8
 אסוף והורדה   ( 35)עמק זבולון  עמק זבולון/ענבר     34126      9

 אסוף והורדה   ( 13)עמק זבולון  אבני חושן/עמק זבולון     34127      10
 אסוף והורדה   )עמק זבולון(  אמפיתיאטרון/עמק זבולון     34128      10
 אסוף והורדה   )לב העיר(  קניון עזריאלי     34219      11
 אסוף והורדה   ( 85)עמק החולה  קאנטרי סנטר/עמק החולה     34130      12
 אסוף והורדה   ( 14)נהר הירדן  נהר הירדן/מעלה גדעון     34082      13
 אסוף והורדה   ( 28)נהר הירדן  נהר הירדן/מעלה עמיעז     34203      14
 אסוף והורדה   ( 68)נהר הירדן  נהר הירדן/נחל ציפורי     34083      15
 אסוף והורדה   ( 4)נחל נעמן  נחל גלים/נחל נעמן     34084      16
 אסוף והורדה   ( 39)שדרות יצחק רבין  שד. יצחק רבין/נחל נעמן     35064      17
 אסוף והורדה   ( 25)שדרות יצחק רבין  יהודה/שד. יצחק רבין     35035      18
 אסוף והורדה   )לוי(  לוי/יצחק רבין     35036      19
 אסוף והורדה   ( 46)יוסף  יוסף     34215      20
 אסוף והורדה   ( 13)יהודה  יהודה/ראובן     34166      21
 אסוף והורדה   ( 9)שבטי ישראל  שבטי ישראל/יוסף     34167      22
 אסוף והורדה   ( 2)אסתר המלכה  אסתר המלכה /שבטי ישראל     35160      23
 אסוף והורדה   )אסתר המלכה(  אסתר המלכה /אפרים     35161      24
 אסוף והורדה   ( 4)שרה אמנו  שרה אמנו/יעל הגיבורה     35162      25
 אסוף והורדה   ( 82)שרה אמנו  שרה אמנו     35164      26
 אסוף והורדה   ( 118)שרה אמנו  שרה אמנו     35166      27
 אסוף והורדה   )לאה אמנו(  דרך מנחם בגין/לאה אמנו     35183      28
 הורדה בלבד   )דרך מנחם בגין(  דרך מנחם בגין     38350      29
     הורדה בלבד   מנחם בגין( )דרך  דרך מנחם בגין/אסתר המלכה     30016      30
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 עיריית מודיעין מכבים רעות

MUNICIPALITY  OF  MODI'IN MACCABIM  RE'UT 

 

 

 בית ספר אריאל  –תחנת יעד    – 26עמק תשרי תחנת מוצא 

יום 

 ראשון

יום  יום שני

 שלישי

יום 

 רביעי

יום 

 חמישי

יום 

 שישי

 יום שבת

13:45 13:45 13:45 13:45 13:45  12:00  

14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 12:40  

15:40 15:40 15:40 15:40 15:40    

 

 

 

 

 


