
 ורים י רכבים פמסלולנספח ב': 

 קדימה הכפר   - 1מסלול 

 קופ"ח כללית ימינה לרחוב התבור , מתחברים לרחוב מירון ועושים סוג של מעגל 

פעמיי. שמאלה בהר נבו, שמאלה ברוטשילד  < שמאלה   -מעגל ברחוב -נכנסים לרחוב כינרת

ברחוב הארבל, שמאלה עמק לפלמ"ח <ימינה בית הכרם, ימינה עמק יזרעאל, שמאלה 

החולה ושמאלה חזרה לעמק יזרעאל, שמאל לדרך התות, ימינה לשבטי ישראל, שמאלה  

ח. ימינה לרחוב " חזרה לשבט יהודה, ימינה סמטת הברון, שמאלה דרך התות, שמאלה לפלמ 

ההגנה ומקיפים את שצ"פ ההגנה ויציאה ימינה חזרה לפלמ"ח. שמאלה בהרצל, שמאלה  

ימינה לשדות, ימינה  נה ליסמין, וימינה חזרה ללבונה, שמאלה חזרה להרצל.ליסמין, ימי

לרחוב העגור, שמאלה לאירוסים,  ימינה  )להתעגל ימינה וימינה( ליהושוע טהון, שמאלה  

לביאליק, שמאלה סופיה וסרמן, שמאלה יהושוע טהון ושמאלה בחזרה לביאליק, ימינה 

מינה לגד, שמאלה תדהר, ימינה להרצל עד הכיכר  להצוג, ימינה ברושים, שמאלה לקפלן, י

 ופרסה חזרה להרצל.

ח, שמאלה  " ח, שמאלה בצבר, ימינה בצבר, וימינה הרצוג. שצאלה לפלמ" שמאלה בפלמ 

גלבוע, שמאלה הרצוג, שמאלה רמז, שמאלה ברחוב ההדר, ימינה סמטת ההדר, שמאלה  

שמאלה, שמאלה החצבים,  חצבים, ימינה סחלבים, ימינה רמז, שמאלה השרון, הגומא 

שמאלה רמז, שמאלה השרון. ימינה הגומא, שמאלה ליער, ימינה לחצבים, ימינה לחנקין,  

ימינה לויצמן, שמאלה לבן צבי, שמאלה לאלקלעי, שמאלה לרחובות הדרו נחליאלי )מעגל( 

חזרה לאלקלעי )שמאלה לאלקלעי(, ימינה לחנקין, ימינה לאדום, שמאלה לחרמון, שמאלה  

לן, שמאלה לחנקין, שמאלה לאדום, שמאלה בחרמון, ימינה בגולן לכיוון אלקלעי. אלקלעי לגו

שמאלה, בן צבי שמאלה, להמשיך על בן צבי עד רוטשילד. ימינה ברוטשילד, ימינה 

באפרסמון, שמאלה ושמאלה בתוך האפרסמון, שמאלה ברוטשילד, ימינה לסנונית, ימינה 

שחף וחזרה לסנונית. הסנונית שמאלה, רוטשילד ימינה ובן  לאלמוג, ימינה לדולפין, ימינה ב

 קופת חולים  -צבי ימינה

 

 

 

 

 

 



 קדימה שיכון + בנה ביתך    - 2מסלול 

רחבת המתנ"ס < ימינה בן צבי < שמאלה יאנוש קורצ'אק  < שמאלה יוספטל < שמאלה מיימון <  

מון < ימינה לגורדון < ימינה  שמאלה גורדון < שמאלה יאנוש קורצ'אק < שמאלה יוספטל < שמאלה מי

ברנר < שמאלה רב יעקב הכהן < ימינה דליה < שמאלה דליה < שמאלה כצנלסון < ימינה גורדון <   

ימינה רוזנבך < ימינה בן צבי < שמאלה שבזי < שמאלה בר יהודה < שמאלה צבעוני < ימינה הדסים  

מ"ג < ימינה אלי כהן < שמאלה שבזי  < ימינה לוע הארי < ימינה בר יהודה < שמאלה שבזי < ימינה 

< שמאלה הסתדרות < ימינה אלונים < ימינה דליה < ימינה שבזי < ימינה הסתדרות < ימינה אלון <  

שמאלה אלון < ימינה הסתדרות < שמאלה ז'בוטינסקי < שמאלה ורדים < שמאלה אח"י דקר <  

רז < שמאלה הזמיר< ימינה הנשר<  ימינה ד"ר שפירא  < ימינה אלי כהן < ימינה ורדים< שמאלה הא

רדים < ימינה הארז< שמאלה קשת < שמאלה הארז < ימינה אנפה <  ו שמאלה הטווס < ימינה הו

ימינה יען < ימינה הארז< ימינה שלדג < שמאלה שלדג< ימינה ארז < ישר פעמון < ימינה פעמון <  

שמאלה שבזי< ימינה בן צבי<   רדים < שמאלה השקד< ימינה מ"ג < וימינה ז'בוטינסקי < שמאלה הו

 חזרה לרחבת המתנ"ס. 

 

 צורן ותיקה    - 3מסלול 

רחבת המתנ"ס  < השקמה < ימינה לחולות גאולים <ימינה לאילן < שמאלה להדרים <  

שמאלה לברוש < ימינה לחולות גאולים < ימינה לגפן < שמאלה להדרים < שמאלה לחרוב < 

עולים עד לכיכר של הברוש עושים פרסה הדרים < ימינה לנירים < ימינה ליערה < ימינה ל

ימינה  לחרוב < ימינה ללב השרון < שמאלה הזית < וחוזרים למטה עד לחרוב < ימינה

שמאלה לדולב <   סיבובים בכיכר מרכזית <  לאילנות < ימינה להדס < שמאלה ללב השרון <

ם < שמאלה לברוש < ימינה לפקאן < ימינה לגפן < שמאלה לאילנות < פרסה במגרש יובלי

 שמאלה לב השרון < ימינה לשקמה 

 

 צורן רמת אמיר    - 4מסלול 

עד לכיכר של אריות הגולן ועושים פרסה לחזור לשביל   שביל התפוזים < ימינה לרבין <

שמאלה לשושנת העמקים < ימינה לרבין < ימינה   התפוזים < וחוזרים שוב פרסה לרבין < 

לאריות הגולן < שמאלה לצופית < שמאלה לשושן צחור < ימינה לשקנאי < ימינה לעפרוני <  

יל אחורי מערבי מאחורי הבניינים  < שב  שמאלה שושן שחור < ימינה לרבין < שביל התפוזים

 של רבין לכיוון השדות וחזרה לשביל התפוזים. 


