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כרם שלום, חולית, סופהאורים, צאלים, גבולותעמיעוז, מבטחיםגבולות צאליםתלמי אליהו, אוהדרימון+שיטה , עין הבשורחולית+סופה+כרם שלום07:50מועצה1

עין הבשורצרכנייה+עין הבשור הדס08:00מועצה2

3

מסיעי 

אבשלום דקלעין הבשורתלמי יוסף, פריגןאוריםצאלים, גבולותשדי אברהם07:55שדרות

צרכנייה+עין הבשור רימון08:00צפון הנגב4
, הדס, כניסה, עין הבשור

רעים+באריצרכנייה

עין , נירים, ניר עוז

כיסופים, השלושה

ישעכיסופים, עין השלושהצאלים, גבולותבארי07:50צפון הנגב5

6

מסיעי 

07:50שדרות

ניר +עין השלושה+כיסופים

עין הבשורדקל, יבולעוז

כרם , חולית, סופה, ניר יצחק

תלמי יוסף, פריגןשלום

7

מסיעי 

07:50שדרות

עין הבשור ראשונה +גבולות

אוהדתלמי אליהו, אוהדתלמי אליהו, צוחרבארי, רעיםעמיעוז, מבטחים, ישע(10)

8

מסיעי 

דקל, אבשלום, יבול רעים07:55שדרות

, יתד,שדי אברהם 

עין הבשוראבשלום

, חולית, סופה, ניר יצחק

באריכרם שלום

אוריםיתד, שדי אברהםאוהד מרכזית+צוחר07:50מועצה9

, חולית, סופה, ניר יצחק

כיסופים, עין השלושהעין הבשוראוהדכרם שלום

עין הבשורבארי, רעיםתלמי יוסף+פריגן07:55(60)מועצה 10

תלמי , פריגן, דקל,יבול 

נירים, ניר עוזיתד, שדי אברהםדקל, יבוליוסף

בארי07:50צפון הנגב11

שדי אברהםדקל, אבשלום, יבולאוריםתלמי יוסף, פריגןאורים, צאלים, גבולות יתד07:50מועצה12

עין הבשורתלמי יוסף, פריגןיתדצוחר, אוהדאורים07:50שער הנגב13

שדה ניצן+תלמי אליהודקל08:00מועצה14

ניר עוז נירים עין השלושה 

עמיעוז, מבטחיםישע מבטחים עמיעוזעין הבשורעין הבשורכיסופים

יתדאבשלום, שדי אברהםעמיעוז, מבטחים, ישעתלמי יוסף, פריגןמבטחים07:50שער הנגב15

בארי,רעיםשער הנגב16

שדה ניצן ', ב+'צוחר א

'ב+'צוחר אהרחבה

אבשלום08:00מועצה17
עין , נירים , ניר עוז

כיסופים, השלושה

ניר יצחק סופה חולית    

כרם שלום

שדה ניצן ', ב+'צוחר א

ניר יצחקבארי,רעים באריהרחבה

בארי, רעיםנירים, ניר עוזנירים, ניר עוזתלמי אליהו, אוהדאבשלום, יתד, שדי אברהםעמיעוז, מבטחים, ישעשדה ניצן07:50מועצה18

שדה ניצןהרחבה+שדה ניצןנירים07:55שער הנגב19

עמיעוז+תלמי אליהו07:50שער הנגב20
, חולית, סופה, ניר יצחק

כיסופים, עין השלושהשדה ניצן הרחבה, צוחרכרם שלום

תלמי , (כניסה)עין הבשור

אליהו

ישע07:50שער הנגב21

יבולעין הבשור לפי הצורך+ישעצאלים07:45שער הנגב22

נופי הבשור

פיזור יום שלישיפיזור יום שניפיזור יום ראשוןאיסוף בוקר
נופי הבשורנופי הבשורב"תשפ



גבולותאוהד07:55צפון הנגב23

צרכנייה+עין הבשור שיטה08:00שער הנגב24

צאלים25

יבול07:50שער הנגב26

ניר יצחק07:50שער הנגב27
אוריםשער הנגב29
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, גבולות, עין הבשור

צאלים, גבולותעמיעוז, מבטחים,אורים, צאלים

, שיטה, עין הבשור

אוריםתלמי אליהו, אוהדרימון

תלמי , פריגן, דקל, יבול

יוסף

עין , נירים, ניר עוז

עין הבשורתלמי יוסף, פריגן, אבשלוםכיסופים, השלושה

ניר יצחק סופה חולית 

כרם שלום

, עין הבשור כניסה

בארי, רעיםצרכנייה, הדס

שדה ניצן ', ב+'צוחרא

הרחבה

צאלים, גבולות

, עין השלושה

כיסופים

, חולית, סופה, ניר יצחק

באריכרם שלום

יבול, יתד, שדי אברהםעמיעוז, מבטחים, ישעתלמי אליהו, אוהדשדה ניצן הרחבה, צוחרעמיעוז, מבטחים, ישע

, חולית, סופה, ניר יצחק

תלמי אליהו, אוהדדקל, אבשלום, יבולתלמי יוסף, פריגןעין הבשורכרם שלום

, יתד, שדי אברהם

אורים, צאלים, גבולותיתד, שדי אברהםעין הבשוראוריםאבשלום

עין , נירים, ניר עוז

כיסופים, השלושה

עין הבשורבארי,רעים יתד, שדי אברהםתלמי אליהו,אוהדבארי, רעים

עמיעוז ,מבטחים, ישע

 ילדי צהרון15:50

אורים, צאלים, גבולותדקל, אבשלום, יבולישע

, פריגן, דקל, אבשלום

בארי, רעיםתלמי יוסף

עין הבשור

צוחר, אוהדנירים, ניר עוזיבול,יתדעין הבשור
עין , נירים, ניר עוז

כיסופים, השלושה

, פריגן, דקל, אבשלום

תלמי יוסף

דקל, שדי אברהם

, מבטחים, ישע

תלמי יוסף, פריגןעמיעוז

רעים

שדה ',    ב+'צוחר א

שדה ניצן, תלמי אליהוניצן הרחבה

, תלמי אליהו, צוחר, אוהד

רעיםבארישדה ניצן

עין , נירים , ניר עוז

כיסופים, השלושה

, סופה, ניר יצחק

עין הבשורכרם שלום, חולית

, עין השלושה, נירים, ניר עוז

צאלים, גבולותיבול, יתד, שדי אברהםעמיעוז, מבטחים, ישעאוריםכיסופים

, סופה, ניר יצחק

שדה ניצן הרחבה, צוחרכרם שלום, חולית

נופי הבשורנופי הבשור

פיזור יום חמישיפיזור יום רביעיפיזור יום שלישי



, סופה , ניר יצחק

עין הבשורכרם שלום, חולית


