מסלול מס' 2

מסלול מס' 1

מערכת הסעות לחוגי העשרה לעונת תשע"ד החל מתאריך 17.11.13
איסופים ליד-לבנים:
בימי א'; ג
איסוף לשעה 15:45

בימי ה'
איסוף לשעה 15:45

בימי א'; ג'; ה
איסוף לשעה 17:00

יקנעם מושבה (מנסורה)

15:00

15:00

16:20

הזורע (פשפש)

15:00

15:00

16:20

יקנעם מושבה (צרכניה)

15:05

15:05

16:25

יקנעם עלית

15:10

15:10

16:30

מושב אליקים

15:15

15:15

16:35

מושב עין העמק

15:20

15:20

16:40

קבוץ גבעת עוז

-15:15טרנזיט

-

16:10

קבוץ מגידו

-15:20טרנזיט

 -15:05אוטובוס

16:15

מושב היוגב

 - 15:15אוטובוס

 - 15:15אוטובוס

16:20

-

-

16:25

 - 15:25אוטובוס

 -15:25אוטובוס

16:30

קבוץ גלעד

15:05

15:05

16:15

קבוץ דליה

15:10

15:10

16:20

קבוץ רמות מנשה

15:20

15:20

16:25

קבוץ רמת השופט

15:25

15:25

16:30

קבוץ עין השופט

15:30

15:30

16:35

מושב מדרך עוז

מסלול מס' 3

קבוץ משמר העמק

פיזורים לכל הקווים מ"מרכז אזורי מגידו יד-לבנים" בימי א' ,ג' ,ה'20:15 ,18:45 ,17:20 :
הקפצות לחוגי כדורגל ותיאטרון:
ימי פעילות

ימי ראשון (כדורגל)

מסלול נסיעה

זמן יציאת אוטובוס

מיד-לבנים אל מגרש שומריה

16:50

משומריה אל יד-לבנים

18:30

ימי שלישי וחמישי
(כדורגל)

מיד-לבנים אל מגרש כדורגל ברמות מנשה

16:50

ממגרש כדורגל ברמות מנשה אל יד-לבנים

18:30

ימי שלישי

מיד-לבנים אל אולם המופעים לחוג דרמה (ליד הבמה )

17:10

מאולם המופעים אל יד-לבנים (ליד הבמה)

18:30 ;17:10
20:05

להלן נקודות האיסוף ביישובים:
 .1מסלול נסיעה ביקנעם עלית באיסוף :מרכז ישן-מרכז חדש-רחוב הצאלים-שדרות רבין  .עצירות בכל תחנה מסודרת או
ב"מפרץ" לאוטובוס בשדרות רבין .בפיזור באותות מסלול בכוון הפוך.
 .2בכל האיסופים ובכל הפיזורים תחנת עצירה בקבוץ הזורע – ליד פשפש.
 .3תחנות עצירה בקבוץ רמות מנשה  :מרכז ליד כולבו ,בהרחבה.
 .4תחנות עצירה בקבוץ מגידו  :כל תחנות ההסעה לבתי הספר.
 .5תחנות עצירה במושב מדרך עוז  :כניסה להרחבה ,מרכז ליד צרכניה.
 .6תחנות עצירה במושב היוגב :צרכניה ,תחנה ביציאה מהיישוב.
 .7בשאר היישובים אין שינוי  .עצירה במקום אחד כמו בשנים קודמות.
יתכנו השנויים במערכת הסעות בהתאם להרשמה לחוגים .נא להתעדכן באתר המועצה www.megido.org.il

