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1

-מועצה

רימון+שיטה , עין הבשורדקל08:05שוורץ/מוטי

שדה +תלמי אליהו , אוהד

אורים, צאלים, גבולותגבולות צאלים אוריםעין הבשוראורים+ צאלים, גבולותניצן

כרם , חולית, סופה,ניר יצחק 

עין הבשור/ שלום 

מועצה1

אורים, צאלים , גבולותשדי אברהם07:55מסיעי שדרות3

, ג+ב+צוחר א+אולם צוחר

דקל, אבשלוםדקלשדה ניצן הרחבה

צרכנייה+עין הבשור רימון08:00צפון הנגב4

, הדס, כניסה, עין הבשור

רעים+באריצרכנייה

, עין השלושה, נירים, ניר עוז

כיסופים

ישעישעבארי07:50צפון הנגב5

07:50מסיעי שדרות6

ניר +עין השלושה+כיסופים

תלמי יוסף, פריגןפריגן/אבשלוםעין הבשורדקל+ אבשלום+יבול עוז

07:50מסיעי שדרות7

עין הבשור ראשונה +גבולות

אוהדאוהדבארי, רעיםבארי(10)

באריאבשלום, יתד,שדי אברהם דקל, יבול רעים07:55מסיעי שדרות8

עין השלושה כיסופים רעים 

באריבארי

9

-מועצה

שלומית, יתד, שדי אברהםג+ב+צוחר א07:50שליו/אילן

כרם , חולית, סופה, ניר יצחק

שלום

נירים )כיסופים +עין השלושה

ניר עוז נירים אורים(לפי הצורך

אבשלום דקל פריגן תלמי 

כיסופים, עין השלושהיוסף

10

-מועצה

שדי אברהם/נירים , ניר עוזתלמי יוסף, פריגן, דקל,יבול עין הבשורבארי, רעיםפריגן07:55דני/שמעון

בארי07:50צפון הנגב11

רוני- מועצה12

ניר עוז נירים עין השלושה 

כיסופים

ניר עוז נירים עין השלושה 

שלומית+שדי אברהם כיסופיפ

צוחר + אולם צוחר

שדה +תלמי אליהו +אוהד+

עין הבשורניצן

אורים07:50שער הנגב13

שדה ניצן + ג +ב+צוחר א

עין הבשורעין הבשור(מרכזית והרחבה)

14

- מועצה

תלמי יוסף+ פריגן אוהד+תלמי אליהואבשלום08:05חיים/מאיר
עין הבשור

(לפי הצורך)אוהד +מבטחים
ניר יצחק סופה חולית כרם 

שלום

עין השלושה כיסופים רעים 

עמיעוז, מבטחיםבארי

יתדיתדעמיעוז, מבטחים, ישעתלמי יוסף, פריגןמבטחים07:50שער הנגב15

שדי אברהם יתד יבולג+ב+צוחר אעמיעוז+תלמי אליהו07:50שער הנגב16

ניר יצחק סופה חולית כרם 

'ג+'ב+'צוחר אשלום

17

- מועצה 

צאלים+ גבולות צרכנייה+עין הבשור הדס08:00רמי/אדוארד

ניר יצחק סופה חולית כרם 

גבולותשלום

אבשלום דקל פריגן תלמי 

ניר עוז נירים אוריםיוסף

אולם צוחר+ישובי צוחר עין הבשורניר יצחקאדוארד17

בארי, רעיםשדי אברהם יתד יבולישע מבטחים עמיעוזרעיםתלמי אליהו, אוהד,יתד, שדי אברהםעמיעוז,  מבטחיםאוהד מרכזית+שדה ניצן 07:50שלמה- מועצה18

שדה ניצןישעה נירים-ב. ניר עוז +נירים' א07:55שער הנגב19

שדה ניצן +תלמי אליהו

הרחבה+מרכזית

שער הנגב20

כרם , חולית, סופה, ניר יצחק

שלום

אולם+עמיעוז+מבטחים+ישע

עין הבשורעין הבשור'ג'ב'צוחר א+ צוחר

תלמי אליהו+עמיעוזישע07:50שער הנגב21

יבוליבולצאלים07:50שער הנגב22

גבולותבאריאוריםאוהד07:55צפון הנגב23

סופה חולית כרם שלוםצרכנייה+עין הבשור שיטה08:00שער הנגב24

צאליםצאליםשער הנגב25

תלמי יוסףיבול07:50שער הנגב26

נירים+ניר עוזניר יצחק07:50שער הנגב27

יתד07:50שער הנגב28

אוריםאוריםחולית+סופה+כרם שלום07:50שער הנגב31

תלמי יוסף07:55צפון הנגב32

נופי הבשור

פיזור יום שלישיפיזור יום שניפיזור יום ראשוןאיסוף בוקר

איסוף בוקר מכל התחנות בישובים

הפיזורים בצהרים לתחנות המרכזיות בלבד

מפזרים מנופי הבשור בישובים ואוספים חזרה מהישובים לנופי הבשור' ,  למעט יום ג15:10+16:10פיזורים של השעות 

נופי הבשורנופי הבשורנופי הבשור
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עין הבשור

לפי )עין הבשור

אוריםתלמי אליהו+ ישעצאלים, גבולותיבול/עמיעוז , מבטחיםאורים,צאלים,גבולות,(הצורך

תלמי יוסף,פריגן,דקל, יבול

, עין השלושה, נירים, ניר עוז

כרם שלום+חולית+סופהעין הבשורתלמי יוסף,  פריגןכיסופים

כרם ,חולית,סופה,ניר יצחק

שלום

(לפי הצורך)בארי , רעים

צוחר ,אולם צוחר

שדה ניצן הרחבה+ג+ב+א

צאלים, גבולות

, עין השלושה+נירים+נייר עוז

יבולכיסופים

כרם , חולית, סופה, ניר יצחק

יתדבארי+רעיםשלום

כרם ,חולית,סופה,ניר יצחק

עמיעוז, מבטחים, ישעשלום

צוחר +אולם צוחר

יבול, יתד, שדי אברהםעמיעוז, מבטחיםתלמי אליהו, אוהדשדה ניצן הרחבה+ג+ב+א

שדי אברהם יתד יבול

כרם , חולית, סופה, ניר יצחק

עין הבשורשלום

 15:50. תלמי יוסף, פריגן

תלמי אליהו, אוהדדקל+אבשלוםצהרון

עין הבשורעין הבשוראוריםאבשלום, יתד, שדי אברהםאורים+צאלים+גבולות

, עין השלושה, נירים, ניר עוז

כיסופים

צאלים,גבולותיתד, שדי אברהםתלמי אליהו+אוהדבארי, רעיםבארי+רעים

עין +נירים+ניר עוז

בארי, רעיםתלמי יוסף+פריגןדקל, אבשלום, יבולישעכיסופים+השלושה

עין הבשורבארי

תלמי +פריגן+דקל+אבשלום

עמיעוז, מבטחים, ישענירים+ניר עוזשדי  אברהם+יתד עין הבשוריוסף

כיסופים,  עין השלושהעמיעוז, מבטחים, ישעדקל+ אבשלום

(לפי הצורך)בארי+רעים 

', ג+'ב+'צוחר א,אולם צוחר

שדה ניצן הרחבה

עין הבשור,ניר יצחקאוריםבארי

תלמי +צוחר+אוהד

(הרחבה)שדה ניצן+אליהו

תלמי ,ג+ב+צוחר א,אוהד

צאלים, גבולות,שדי אברהםנירים, ניר עוזשדה ניצן,אליהו

אוהדכיסופים, עין השלושה

שדה ניצן + צוחר+אולם צוחר

הרחבה

תלמי , דקל פריגן, אבשלום

יוסף

אורים

עין הבשור כל התחנות

, חולית, סופה , ניר יצחק

עין הבשורכרם שלום

נופי הבשור

פיזור יום חמישיפיזור יום רביעיפיזור יום שלישי


