
 2022-23:  חוגים   הסעות  פירוט 

 .והאסופים הן בתחנות ההסעה של נופי הבשור הפיזורים 

 .יסוף מהישוב הן הערכת זמן שנגזרת מהפיזור והן מהתחנה המרכזית בישובהא שעות 
 

 .להקפיד על עטית מסיכה לאורך כל הנסיעה יש 
 

 את  שומרים  אנו   .הפעילות בעלות  נכללים  ואינם  מועצתית  הטבה  הינם  לחוגים ההסעות  שרותי *

מידה ונאלץ להפסיק את  ב  .או התאמות בהתאם למגבלות ולהנחיות של הקורונה שינויים לבצע    הזכות

 לא יינתן החזר  ,השרות

 .בגין הסעות כספי 
 

  מתחנות  הבשור  לנופי   חזרה  ואוסף  בישובים  מפזר  17:30:  +  16:10  +  15:10  בשעות  הבשור  מנופי   פיזורים 
 .בלבד  מרכזיות

 

 .צורך מפזר בישובים לפי  20:15: +  19:00 מנופי הבשור בשעות פיזורים 
 
 

 ראשון יום 
 

20:15 19:00 17:30 16:10 15:10 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

  ,יצחק ניר 17:37
 ,סופה 17:45

  ,חולית 17:50
 שלום כרם18:00

  ,יצחק ניר 16:17
 ,סופה 16:25

  ,חולית 16:30
 כרם שלום16:40

  ,יצחק ניר 15:17
 ,סופה 15:25

  ,חולית 15:30
 : כרם שלום15:40

 

 ,הבשור עין 
 ,גבולות

 צאלים 

 ,הבשור ן עי 
 ,גבולות

 צאלים 

  ,הבשור עין 17:40
 ,גבולות17:50

 צאלים18:00

  ,גבולות 16:17
 ,צאלים16:25

 אורים16:35

 

  ,גבולות 15:17
, צאלים15:25
 אורים 15:35

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

  ,עוז ניר 17:37
  ,נירים17:45
 אורים 18:00

 

  ,עוז ניר 16:17
, נירים16:25

עין  16:30
השלושה,  

 כיסופים16:35

 

  ,עוז ניר 15:17
, נירים15:25

עין  15:30
  15:35השלושה,

   סופיםכי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 עין 17:37
 ,השלושה

  ,כיסופים 17:45
 ,רעים17:55
 בארי 18:05

16:30צוחר,16:20
 שדה ניצן

 עין הבשור15:15

 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 עין 16:15
 רהבשו 

 

 

 חבל שלום ישובי
 

 חבל שלום ישובי
 

שדי 17:43
יתד,17:50אברהם, 

 יבול17:55

 

 הבשור עין 
 

 



אבשלום, :4517  
17:55דקל,7:481  

תלמי  18:00פריגן,
 יוסף

 

  רעים 16:17
 בארי 16:25,

 

15:25,רעים 15:17
 בארי

    

  שדי 16:20
 ,אברהם

16:30,יתד16:25
 אבשלום

  שדי 15:20
 יתד 15:25,אברהם

 

    

  ,יבול 16:20
16:30,דקל16:25
תלמי  16:35פריגן,

 יוסף

 

,15:25יבול 15:20
 אבשלום,

 דקל 15:30

    

 
 

  ,פריגן15:20
 תלמי יוסף 15:25

  ישע 16:15   
 מבטחים16:18

 עמיעוז16:20

 

15:20ישע, 15:15
  ,מבטחים 

, עמיעוז15:25
 צוחר 15:30

    

  ,אוהד 16:20
תלמי  16:25
 , אליהו 

 

 

     

15:25, אוהד 15:20
תלמי  

שדה  15:30אליהו, 
 ניצן



 שני  יום 
 

 

20:15 19:00 17:30 16:10 15:10 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

  ,יצחק ניר 17:37
 ,סופה 17:45

  ,חולית 17:50
 שלום כרם18:00

  ,יצחק ניר 16:17
 ,סופה 16:25

  ,חולית 16:30
 כרם שלום16:40

  ,יצחק ניר : 15:17
 ,סופה 15:25

כרם 15:40 ,חולית 15:30
 שלום

 ,הבשור עין 
 ,גבולות

 צאלים 

 ,הבשור עין 
 ,גבולות

 צאלים 

  ,הבשור עין 17:40
 ,גבולות17:50

 צאלים18:00

  ,גבולות 16:17
 ,צאלים16:25

 אורים16:35

 

 

  ,גבולות 15:17
 אורים15:35,צאלים15:25

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 

  ,עוז ניר 17:37
  ,נירים17:45
 אורים 18:00

 

  ,עוז ניר 16:15
, נירים16:20
 אורים 16:30

 

  15:20,עוז ניר 15:15
 אורים15:30,נירים

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 עין 17:37
 ,השלושה

  ,כיסופים 17:45
 ,רעים17:55
 בארי 18:05

 עין 16:15
 ,השלושה

,כיסופים 16:20
16:35רעים, 16:25

 בארי

 ,השלושה עין 15:15

רעים  15:25, כיסופים 15:20
 בארי 15:35

 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 הבשור עין 16:15
 

 הבשור עין 15:15

 

 חבל שלום ישובי
 

 חבל שלום ישובי
 

שדי 17:43
יתד,17:50אברהם, 

 יבול17:55

 

 יישובי צוחר 
 

  שדי 15:20
י 15:30יתד,,15:25אברהם

 בול
 

אבשלום, :4517  
17:55דקל,7:481  

תלמי  18:00פריגן,
 יוסף

 

  ,אברהם שדי 16:20
 , יתד16:25
     יבול   16:30

 

דקל,15:25אבשלום, 15:20
תלמי 15:35 ,פריגן15:30

 יוסף

    

  ,אבשלום16:20
16:30,דקל16:25
תלמי  16:35פריגן,

 יוסף

 ,מבטחים 15:18ישע, 15:15
 עמיעוז 15:20

    

 
 

צוחר  15:25  , אוהד 15:20
תלמי  15:30

 שדה ניצן15:35אליהו, 



 רביעי   יום 
 

 

20:15 19:00 17:30 16:10 15:10 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

  ,יצחק ניר 17:37
 ,סופה 17:45

  ,חולית 17:50
 שלום כרם18:00

  ,יצחק ניר 16:17
 ,סופה 16:25

  ,חולית 16:30
 כרם שלום16:40

  ,יצחק ניר : 15:17
 ,סופה 15:25

  ,חולית 15:30
 כרם שלום15:40

 ,הבשור עין 
 ,גבולות

 צאלים 

 ,הבשור עין 
 ,גבולות

 צאלים 

  ,הבשור עין 17:40
 ,גבולות17:50

 צאלים18:00

 

  ,גבולות 16:17
 צאלים 16:25

 

  ,גבולות 15:17
 צאלים 15:25

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 

  ,עוז ניר 17:37
  ,נירים17:45
 אורים 18:00

 

 אורים16:17
 

 אורים15:17

 ,שההשלו  עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 עין 17:37
 ,השלושה

  ,כיסופים 17:45
 ,רעים17:55
 בארי 18:05

 

  ,עוז ניר 16:17
, נירים16:25

עין  16:30
כי 16:35השלושה,

 סופים

  ,עוז ניר 15:17
עי 15:30,נירים15:25

  15:35ן השלושה,
 כיסופים 

 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
16:25רעים, 16:17

 בארי
15:25אבשלום, 15:20  

 דקל

 

 חבל שלום ישובי
 

 חבל שלום ישובי
 

שדי 17:43
יתד,17:50אברהם, 

 יבול17:55

 

 הבשור עין 16:15
 

  ,מבטחים 15:18
 עמיעוז 15:20

אבשלום, :4517  
17:55דקל,7:481  

תלמי  18:00פריגן,
 יוסף

 

 
 

 הבשור עין 15:15

    

 
 

 רעים 15:17

    

 בארי16:20
 

 בארי15:20

    

  ,אוהד 16:20
 יהו תלמי אל16:25

 

תל,15:25אוהד 15:20
 אליהו  מי

    

  ,פריגן16:20
 תלמי יוסף 16:25

 ,פריגן 15:20

 יוסף  תלמי 15:25

  ,ישע 16:15   
 ,מבטחים:16:18

 עמיעוז16:20

 

 ישע 15:17

    

  ,אברהם שדי 16:20
 יתד 16:25

 

  ,אברהם שדי 15:20
 יתד 15:25

    

  ,יבול 16:20
  ,אבשלום16:25

 דקל 16:30

 

 יבול15:20,



 רביעי   יום 
 

  16:25',צוחר 16:17   
 שדה 

 הרחבה  ניצן 

  ,צוחר 15:17
 שדה ניצן 15:25

 הרחבה



 חמישי  יום 
 

 

20:15 19:00 17:30 16:10 15:10 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

 ,סופה ,יצחק ניר 

 כרם שלום ,חולית 

  ,יצחק ניר 17:37
 ,סופה 17:45

  ,חולית 17:50
 שלום כרם18:00

  ,יצחק ניר 16:17
 ,סופה 16:25

  ,חולית 16:30
 כרם שלום16:40

 ,סופה  15:20,

   ,חולית 15:25
 כרם שלום15:35

 ,גבולות ,הבשור עין 

 צאלים 

 ,גבולות ,הבשור עין 

 צאלים 

  ,הבשור עין 17:40
 ,גבולות17:50

 צאלים18:00

 

  ,גבולות 16:17
 צאלים 16:25

  ,גבולות 15:17
 ,צאלים15:25

 
 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

 ,נירים ,עוז ניר 
 אורים 

 

  ,עוז ניר 17:37
  ,נירים17:45
 אורים 18:00

 

 אורים16:17
 

  15:25,רעים 15:17
 בארי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 ,השלושה עין 

  ,רעים ,כיסופים 
 בארי 

 ,השלושה עין 17:37

  ,כיסופים 17:45
 ,רעים17:55
 בארי 18:05

 

  16:25,רעים 16:17
 בארי 

 יבול 15:20

 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
 

 גוש צוחר ישובי
  ,אברהם שדי 16:20

 ,יתד16:25

 יבול 16:30

  15:25,צוחר 15:17
 שדה ניצן 

 הרחבה
 

 חבל שלום ישובי
 

 חבל שלום ישובי
 

שדי 17:43
יתד,17:50אברהם, 

 יבול17:55

  ',צוחר 16:17
 שדה ניצן 16:25

 הרחבה

  ,ישע 15:17
 תלמי אליהו 15:20

אבשלום, :4517  
17:55דקל,7:481  

תלמי  18:00פריגן,
 יוסף

 ,ישע 16:15

מבטחים16:18
 עמיעוז,16:20

 

   ,אוהד 15:20

    

  16:25,אוהד 16:20
 אליהו תלמי 

  ,עוז ניר 15:15
   ,נירים15:20

 

  ,עוז ניר 16:17   
, נירים16:25

עין  16:30
כי 16:35השלושה,

 סופים

 

15:25פריגן,15:20
 תלמי יוסף 

    

 הבשור עין 16:15
 

 הבשור עין 15:15

    

 הבשור עין 
  ,אבשלום 15:20

 ,דקל15:23

 

  ,אבשלום 16:20   
 ,דקל16:23

  ,פריגן16:30
 תלמי יוסף 16:35

מבטחים  15:18
עמיעוז   15:20  

עיו השלושה    15:17    
כיסופים  15:25  

ניר יצחק  15:17      



 חמישי  יום 
 

שדי אברהם 15:17      

אורים  15:17      

 


