
חודש הרמדאןבסיסתיאורכיווןשילוט

01:0001:00(לילה)ארבע.ק.ד רומנו בית-ירושלים2601

02:0002:00(לילה)ארבע.ק.ד רומנו בית-ירושלים2601

03:0003:00(לילה)ארבע.ק.ד רומנו בית-ירושלים2601

02:3002:30(לילה)ארבע.ק.ד ירושלים-רומנו בית2602

01:0001:00(לילה) חבר פני-ירושלים2621

01:3001:30(לילה) עין בת-ירושלים2641

02:3002:30(לילה) עין בת-ירושלים2641

03:4503:45(לילה) עין בת-ירושלים2641

23:4523:45(לילה) ירושלים-עין בת2642

01:0001:00(לילה) ירושלים-עין בת2642

02:1502:15(לילה) ירושלים-עין בת2642

01:3001:30(לילה) תקוע-יפו רחוב. מ.ת2651

02:3002:30(לילה) תקוע-יפו רחוב. מ.ת2651

03:4503:45(לילה) תקוע-יפו רחוב. מ.ת2651

23:4523:45(לילה) האומה בנייני-תקוע2652

01:0001:00(לילה) האומה בנייני-תקוע2652

02:1502:15(לילה) האומה בנייני-תקוע2652

01:0001:00(לילה) התאנה סובת אפרת-ירושלים2671

02:0002:00(לילה) התאנה סובת אפרת-ירושלים2671

03:0003:00(לילה) התאנה סובת אפרת-ירושלים2671

23:3023:30(לילה) ירושלים-התאנה סובת אפרת2672

06:3006:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

09:3009:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

10:3010:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

11:3011:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

13:4013:40גבעות-לאומי ביטוח ים3611

15:2015:20גבעות-לאומי ביטוח ים3611

17:3017:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

21:3021:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

22:3022:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

23:3023:30גבעות-לאומי ביטוח ים3611

07:4007:40רבין שדרות ים-גבעות3612



08:1508:15רבין שדרות ים-גבעות3612

11:0011:00רבין שדרות ים-גבעות3612

12:0012:00רבין שדרות ים-גבעות3612

12:4512:45רבין שדרות ים-גבעות3612

15:3015:30רבין שדרות ים-גבעות3612

17:0017:00רבין שדרות ים-גבעות3612

22:4522:45רבין שדרות ים-גבעות3612

06:0006:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

07:0007:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

07:3007:30עין בת-לאומי ביטוח ים3621

09:0009:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

10:0010:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

13:0013:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

13:2013:20עין בת-לאומי ביטוח ים3621

15:4015:40עין בת-לאומי ביטוח ים3621

16:4516:45עין בת-לאומי ביטוח ים3621

18:0018:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

20:15עין בת-לאומי ביטוח ים3621

20:30עין בת-לאומי ביטוח ים3621

22:0022:00עין בת-לאומי ביטוח ים3621

05:4505:45רבין שדרות ים-עין בת3622

06:4506:45רבין שדרות ים-עין בת3622

07:1507:15רבין שדרות ים-עין בת3622

09:0009:00רבין שדרות ים-עין בת3622

11:3011:30רבין שדרות ים-עין בת3622

14:1514:15רבין שדרות ים-עין בת3622

16:0016:00רבין שדרות ים-עין בת3622

18:0018:00רבין שדרות ים-עין בת3622

19:4519:45רבין שדרות ים-עין בת3622

21:3521:35רבין שדרות ים-עין בת3622

23:1523:15רבין שדרות ים-עין בת3622

05:5005:50גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

06:5006:50גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

09:1509:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631



11:1511:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

13:1513:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

15:1515:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

16:1516:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

17:1517:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

18:1518:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

19:1519:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

21:1521:15גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

22:4022:40גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

00:0000:00גילה הר-לאומי ביטוח ים3631

06:1506:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

06:5506:55רבין שדרות ים-גילה הר3632

07:3007:30רבין שדרות ים-גילה הר3632

10:0010:00רבין שדרות ים-גילה הר3632

12:1512:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

14:1514:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

16:1516:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

17:1517:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

18:1518:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

19:1519:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

20:15רבין שדרות ים-גילה הר3632

20:30רבין שדרות ים-גילה הר3632

22:0022:00רבין שדרות ים-גילה הר3632

23:2523:25רבין שדרות ים-גילה הר3632

08:3008:30עין בת-לאומי ביטוח ים3641

11:0011:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

12:3012:30עין בת-לאומי ביטוח ים3641

14:1514:15עין בת-לאומי ביטוח ים3641

15:0015:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

16:0016:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

16:3016:30עין בת-לאומי ביטוח ים3641

17:0017:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

18:3018:30עין בת-לאומי ביטוח ים3641

19:0019:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641



19:30עין בת-לאומי ביטוח ים3641

20:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

21:0021:00עין בת-לאומי ביטוח ים3641

22:4522:45עין בת-לאומי ביטוח ים3641

23:4523:45עין בת-לאומי ביטוח ים3641

06:0506:05רבין שדרות ים-עין בת3642

10:0010:00רבין שדרות ים-עין בת3642

12:3012:30רבין שדרות ים-עין בת3642

14:0014:00רבין שדרות ים-עין בת3642

16:3016:30רבין שדרות ים-עין בת3642

17:3017:30רבין שדרות ים-עין בת3642

19:0019:00רבין שדרות ים-עין בת3642

20:4520:45רבין שדרות ים-עין בת3642

21:4521:45רבין שדרות ים-עין בת3642

00:0000:00רבין שדרות ים-עין בת3642

07:3007:30מיצד-לאומי ביטוח ים3651

14:2514:25מיצד-לאומי ביטוח ים3651

16:3016:30מיצד-לאומי ביטוח ים3651

18:4018:40מיצד-לאומי ביטוח ים3651

20:3020:30מיצד-לאומי ביטוח ים3651

23:3023:30מיצד-לאומי ביטוח ים3651

06:3006:30רבין שדרות ים-מיצד3652

09:1509:15רבין שדרות ים-מיצד3652

16:1016:10רבין שדרות ים-מיצד3652

18:3018:30רבין שדרות ים-מיצד3652

20:1020:10רבין שדרות ים-מיצד3652

06:4006:40תקוע-לאומי ביטוח ים3661

11:2011:20תקוע-לאומי ביטוח ים3661

14:1514:15תקוע-לאומי ביטוח ים3661

16:0016:00תקוע-לאומי ביטוח ים3661

18:0018:00תקוע-לאומי ביטוח ים3661

23:3023:30תקוע-לאומי ביטוח ים3661

06:1506:15רבין שדרות ים-תקוע3662

07:4007:40רבין שדרות ים-תקוע3662



09:1509:15רבין שדרות ים-תקוע3662

14:0014:00רבין שדרות ים-תקוע3662

17:0017:00רבין שדרות ים-תקוע3662

18:4518:45רבין שדרות ים-תקוע3662

06:3006:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

10:3010:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

13:0013:00התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

14:4514:45התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

16:3016:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

17:3017:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

18:3018:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

19:30התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

19:50התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

20:5020:50התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

21:5021:50התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

22:5022:50התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

23:5023:50התאנה סובת אפרת-לאומי ביטוח ים3671

05:3005:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

06:3006:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

07:3007:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

08:3008:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

09:3009:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

10:3010:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

12:3012:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

14:3014:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

16:3016:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

18:0018:00רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

19:1019:10רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

20:3020:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

21:3021:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

22:3022:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

23:3023:30רבין שדרות ים- התאנה סובת אפרת3672

07:0007:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

09:0009:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691



12:0012:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

14:0014:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

16:0016:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

17:0017:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

18:0018:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

19:0019:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

20:0020:00הזית שכונת אפרת-לאומי ביטוח ים3691

06:1006:10רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

07:1007:10רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

08:0008:00רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

10:1010:10רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

11:3011:30רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

13:3013:30רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

15:2015:20רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

17:1517:15רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

18:4018:40רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

19:40רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

19:50רבין שדרות ים-הזית שכונת אפרת3692

15:3015:30עין בת-תלפיות ים3711

16:0016:00עין בת-תלפיות ים3711

16:3016:30עין בת-תלפיות ים3711

17:0017:00עין בת-תלפיות ים3711

17:3017:30עין בת-תלפיות ים3711

06:00תלפיות ים-עין בת3712

06:3006:30תלפיות ים-עין בת3712

07:0007:00תלפיות ים-עין בת3712

07:3007:30תלפיות ים-עין בת3712

08:0008:00תלפיות ים-עין בת3712

15:1515:15תלפיות ים-עין בת3712

16:1516:15תלפיות ים-עין בת3712

17:1517:15תלפיות ים-עין בת3712

15:4515:45צורים ראש-תלפיות ים3721

16:1516:15צורים ראש-תלפיות ים3721

16:4516:45צורים ראש-תלפיות ים3721



17:1517:15צורים ראש-תלפיות ים3721

17:4517:45צורים ראש-תלפיות ים3721

06:1506:15תלפיות ים-צורים ראש3722

06:4506:45תלפיות ים-צורים ראש3722

07:1507:15תלפיות ים-צורים ראש3722

07:4507:45תלפיות ים-צורים ראש3722

08:1508:15תלפיות ים-צורים ראש3722

15:4515:45תלפיות ים-צורים ראש3722

16:4516:45תלפיות ים-צורים ראש3722

17:4517:45תלפיות ים-צורים ראש3722

11:0011:00עין בת-תלפיות ים3731

12:0012:00עין בת-תלפיות ים3731

13:0013:00עין בת-תלפיות ים3731

14:0014:00עין בת-תלפיות ים3731

18:1518:15עין בת-תלפיות ים3731

19:0019:00עין בת-תלפיות ים3731

20:00עין בת-תלפיות ים3731

21:3021:30עין בת-תלפיות ים3731

22:3022:30עין בת-תלפיות ים3731

09:3009:30תלפיות ים-עין בת3732

10:3010:30תלפיות ים-עין בת3732

11:2011:20תלפיות ים-עין בת3732

12:2012:20תלפיות ים-עין בת3732

13:0013:00תלפיות ים-עין בת3732

14:1514:15תלפיות ים-עין בת3732

18:3018:30תלפיות ים-עין בת3732

19:45תלפיות ים-עין בת3732

20:4520:45תלפיות ים-עין בת3732

21:5021:50תלפיות ים-עין בת3732

08:0008:00נוקדים-תלפיות ים3741

08:4508:45נוקדים-תלפיות ים3741

10:0010:00נוקדים-תלפיות ים3741

11:5011:50נוקדים-תלפיות ים3741

13:0013:00נוקדים-תלפיות ים3741



19:30נוקדים-תלפיות ים3741

19:40נוקדים-תלפיות ים3741

20:0020:00נוקדים-תלפיות ים3741

21:4521:45נוקדים-תלפיות ים3741

22:0022:00נוקדים-תלפיות ים3741

09:0009:00תלפיות ים-נוקדים3742

10:0010:00תלפיות ים-נוקדים3742

10:5010:50תלפיות ים-נוקדים3742

12:5012:50תלפיות ים-נוקדים3742

14:0014:00תלפיות ים-נוקדים3742

19:1019:10תלפיות ים-נוקדים3742

20:40תלפיות ים-נוקדים3742

20:50תלפיות ים-נוקדים3742

22:0022:00תלפיות ים-נוקדים3742

23:0023:00תלפיות ים-נוקדים3742

15:2015:20נוקדים-תלפיות ים3751

16:0016:00נוקדים-תלפיות ים3751

17:3017:30נוקדים-תלפיות ים3751

18:1018:10נוקדים-תלפיות ים3751

06:2006:20תלפיות ים-נוקדים3752

06:5006:50תלפיות ים-נוקדים3752

08:1008:10תלפיות ים-נוקדים3752

15:0015:00תלפיות ים-נוקדים3752

16:2016:20תלפיות ים-נוקדים3752

17:0017:00תלפיות ים-נוקדים3752

18:0018:00תלפיות ים-נוקדים3752

07:3007:30תקוע-תלפיות ים3761

15:2015:20תקוע-תלפיות ים3761

17:0017:00תקוע-תלפיות ים3761

17:3017:30תקוע-תלפיות ים3761

18:1018:10תקוע-תלפיות ים3761

06:3006:30תלפיות ים-תקוע3762

07:3007:30תלפיות ים-תקוע3762

08:3008:30תלפיות ים-תקוע3762



15:3015:30תלפיות ים-תקוע3762

16:3016:30תלפיות ים-תקוע3762

17:0017:00תלפיות ים-תקוע3762

07:0007:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

08:0008:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

09:0009:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

10:0010:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

11:0011:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

12:0012:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

13:0013:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

14:0014:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

15:0015:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

15:3015:30התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

16:0016:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

16:3016:30התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

17:0017:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

17:3017:30התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

18:0018:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

18:30התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

19:0019:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

20:0020:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

21:0021:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

22:0022:00התאנה סובת אפרת-תלפיות ים3771

06:0006:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

07:0007:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

07:3007:30תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

08:0008:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

09:0009:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

10:0010:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

11:0011:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

12:0012:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

13:0013:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

14:0014:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

15:0015:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772



16:0016:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

17:0017:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

18:0018:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

19:0019:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

20:0020:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

21:0021:00תלפיות ים-התאנה סובת אפרת3772

11:0011:00ארבע קרית-ירושלים3801

12:0012:00ארבע קרית-ירושלים3801

13:0013:00ארבע קרית-ירושלים3801

13:4513:45ארבע קרית-ירושלים3801

14:1214:12ארבע קרית-ירושלים3801

14:4814:48ארבע קרית-ירושלים3801

15:3615:36ארבע קרית-ירושלים3801

16:1216:12ארבע קרית-ירושלים3801

16:2416:24ארבע קרית-ירושלים3801

16:4816:48ארבע קרית-ירושלים3801

17:24ארבע קרית-ירושלים3801

17:30ארבע קרית-ירושלים3801

17:36ארבע קרית-ירושלים3801

18:12ארבע קרית-ירושלים3801

18:15ארבע קרית-ירושלים3801

18:24ארבע קרית-ירושלים3801

18:45ארבע קרית-ירושלים3801

18:48ארבע קרית-ירושלים3801

19:15ארבע קרית-ירושלים3801

19:40ארבע קרית-ירושלים3801

19:45ארבע קרית-ירושלים3801

20:00ארבע קרית-ירושלים3801

21:0021:00ארבע קרית-ירושלים3801

05:0005:00ירושלים-ארבע קרית3802

05:3005:30ירושלים-ארבע קרית3802

05:50ירושלים-ארבע קרית3802

06:0006:00ירושלים-ארבע קרית3802

06:4006:40ירושלים-ארבע קרית3802



06:50ירושלים-ארבע קרית3802

07:0007:00ירושלים-ארבע קרית3802

07:36ירושלים-ארבע קרית3802

08:0008:00ירושלים-ארבע קרית3802

11:0011:00ירושלים-ארבע קרית3802

12:4012:40ירושלים-ארבע קרית3802

13:0013:00ירושלים-ארבע קרית3802

14:4014:40ירושלים-ארבע קרית3802

21:0021:00ירושלים-ארבע קרית3802

08:0008:00רומנו בית-ירושלים3811

08:4008:40רומנו בית-ירושלים3811

09:2009:20רומנו בית-ירושלים3811

11:3011:30רומנו בית-ירושלים3811

12:1512:15רומנו בית-ירושלים3811

12:4512:45רומנו בית-ירושלים3811

13:1513:15רומנו בית-ירושלים3811

15:2415:24רומנו בית-ירושלים3811

20:00רומנו בית-ירושלים3811

20:15רומנו בית-ירושלים3811

20:40רומנו בית-ירושלים3811

20:45רומנו בית-ירושלים3811

21:2021:20רומנו בית-ירושלים3811

22:0022:00רומנו בית-ירושלים3811

22:1522:15רומנו בית-ירושלים3811

22:4522:45רומנו בית-ירושלים3811

23:0023:00רומנו בית-ירושלים3811

00:0000:00רומנו בית-ירושלים3811

06:2006:20ירושלים-רומנו בית3812

07:1407:14ירושלים-רומנו בית3812

07:3807:38ירושלים-רומנו בית3812

08:3008:30ירושלים-רומנו בית3812

09:0009:00ירושלים-רומנו בית3812

09:3009:30ירושלים-רומנו בית3812

10:2010:20ירושלים-רומנו בית3812



10:3510:35ירושלים-רומנו בית3812

11:2011:20ירושלים-רומנו בית3812

12:1012:10ירושלים-רומנו בית3812

13:3013:30ירושלים-רומנו בית3812

13:5013:50ירושלים-רומנו בית3812

14:1014:10ירושלים-רומנו בית3812

15:2015:20ירושלים-רומנו בית3812

15:5015:50ירושלים-רומנו בית3812

16:2016:20ירושלים-רומנו בית3812

17:2017:20ירושלים-רומנו בית3812

17:5017:50ירושלים-רומנו בית3812

18:5018:50ירושלים-רומנו בית3812

19:2019:20ירושלים-רומנו בית3812

20:20ירושלים-רומנו בית3812

20:30ירושלים-רומנו בית3812

21:2021:20ירושלים-רומנו בית3812

22:4522:45ירושלים-רומנו בית3812

06:2006:20צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

07:2007:20צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

10:0010:00צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

12:3012:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

13:3013:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

14:2414:24צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

15:1215:12צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

15:4815:48צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

16:3616:36צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

17:12צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

17:15צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

17:45צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

17:48צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

18:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

18:36צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

19:20צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

19:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821



20:20צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

20:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

21:4021:40צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

22:3022:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

23:3023:30צור כרמי.ד ארבע קרית-ירושלים3821

05:4005:40צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

06:2006:20צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

08:2008:20צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

10:0010:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

12:0012:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

13:2013:20צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

15:0015:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

17:0017:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

18:3018:30צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

20:0020:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

22:0022:00צור כרמי.ד ירושלים-ארבע קרית3822

06:0006:00רומנו בית-ירושלים3831

14:0014:00רומנו בית-ירושלים3831

15:0015:00רומנו בית-ירושלים3831

16:0016:00רומנו בית-ירושלים3831

17:0017:00רומנו בית-ירושלים3831

18:0018:00רומנו בית-ירושלים3831

19:0019:00רומנו בית-ירושלים3831

06:0506:05ירושלים-רומנו בית3832

07:0507:05ירושלים-רומנו בית3832

10:1010:10ירושלים-רומנו בית3832

05:5005:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

06:2006:20שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

06:5006:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

07:5007:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

14:5014:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

15:5015:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

16:5016:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

17:5017:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091



19:5019:50שמש בית רכבת-דניאל נווה4091

07:4507:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

08:4508:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

09:4509:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

16:4516:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

17:4517:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

18:4518:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

19:4519:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

21:4521:45דניאל נווה-שמש בית רכבת4092

07:0007:00עילית ביתר-עציון כפר4101

14:3014:30עילית ביתר-עציון כפר4101

16:3016:30עילית ביתר-עציון כפר4101

06:4506:45עציון כפר-עילית ביתר4102

07:3507:35עציון כפר-עילית ביתר4102

17:1517:15עציון כפר-עילית ביתר4102

12:0012:00מיצד-עציון גוש אזורי ביס421

20:00מיצד-עציון גוש אזורי ביס421

07:0007:00עציון גוש אזורי ביס-מיצד422

13:3013:30עציון גוש אזורי ביס-מיצד422

15:1515:15עציון גוש אזורי ביס-מיצד422

08:4508:45נוקדים-צור כרמי431

13:3013:30נוקדים-צור כרמי431

16:2516:25נוקדים-צור כרמי431

18:15נוקדים-צור כרמי431

07:1507:15צור כרמי-נוקדים432

11:5511:55צור כרמי-נוקדים432

14:5014:50צור כרמי-נוקדים432

17:0017:00צור כרמי-נוקדים432

18:55צור כרמי-נוקדים432

00:0000:00צור כרמי-נוקדים432

07:0007:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

08:0008:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

13:0013:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

15:0015:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441



17:0017:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

19:0019:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

21:00עין בת-הדגן שכונת אפרת441

21:15עין בת-הדגן שכונת אפרת441

06:0006:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

07:0007:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

08:4508:45הדגן שכונת אפרת-עין בת442

12:0012:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

14:0014:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

16:0016:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

18:0018:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

20:0020:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

22:0022:00הדגן שכונת אפרת-עין בת442

07:0007:00שבע באר-ירושלים4401

10:3010:30שבע באר-ירושלים4401

14:3614:36שבע באר-ירושלים4401

05:5005:50ירושלים-שבע באר4402

10:3010:30ירושלים-שבע באר4402


