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 דברי חיים

 ברסלב

 מפעל הש"ס

  אגרות משה
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אלעדמודיעין עיליתבני ברקבית שמש

מקרא
 תחנות מוצא/יעד

 מסלול תחנות
     מביתר
     לביתר

     גבעה ב'

  הר''ן 5 / קדושת לוי 

  מרכז מסחרי לב ביתר )מעזריטש 34(    

  מעזריטש 134 / מהרי"ץ  

  אדמורי ויזניץ 1 / החוזה מלובלין   

     גבעה א'

  בבא סאלי 17 / נדבורנא 

  ריב"ז 7 / נועם אלימלך 

  רבי עקיבא 20 / אור החיים  

      כניסה לעיר

  דרך האר"י/ כביש 375 

 רבי י. הנשיא 1 / חוני המעגל   

 ר’ י. הנשיא 25  

 ר’ י. הנשיא / אבן גבירול  

 ר’ י. הנשיא 79 / ש. בן שטח

 רשב”י / ריב"ז

 ריב"ז / ר’ מאיר

     ברכפלד 

 דרך קרית ספר/תחנת מעבר

 שד. יחזקאל/רב ושמואל

 רבי יהודה הנשיא 37

     קרית ספר 

 חפץ חיים 1/דרך קרית ספר

 מסילת יוסף/מרומי שדה

 מרכז קסם/אבני נזר

        גרין פארק/חפציבה 

 גרין פארק/הרב מפוניבז

        נאות הפיסגה 

 בית כנסת קרלין/כביש 455

 צומת שמשון

     כביש 4 

 צומת גנות - מביתר

 צומת מסובים - מבני ברק

 אוניברסיטת בר אילן - מביתר

    בני ברק 

 צומת גבעת שמואל

 כהנמן

 עזרא

 נדבורנא

 חזון איש

 רבי עקיבא

 בן גוריון

     רמה א'

 הירקון

 נחל לוז

 נחל שורק

 הקישון

      רמה ב'

 נהר הירדן

     הקריה

 הרצוג

 לוי אשכול 

 חזון איש

 בן זאב

      חפציבה

 לוי אשכול

 החפץ חיים

 ר' יוסף קארו

 כביש 3855

     אזור התעשיה

  יגאל אלון
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 החוזה מלובלין
 המגיד ממעזריטש
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 ברסלב
 מפעל הש"ס
 אגרות משה

 כף החיים
 אוירבאך
 נדבורנא
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 ריב"ז

 המודעי
 רבי עקיבא
 דרך האר"י


