הסעות תלמידים לשנת הלימודים תשפ"ב -איסוף בוקר.

30/09/21

ללומדים במוסדות החינוך בגוש ובאפרת  -מערך ההסעות בשעות הצהריים  -יינתן על ידי המוסדות לתלמידים.
תלמידים (זכאים) הלומדים בירושלים מתבקשים להעביר שעות סיום בכל יום למזכירות אגף החינוך
בהקדם כדי לתאם הסעות לצהריים.
הסעות מירושלים (לישובי תקוע ,נוקדים ,הר גילה ,כפר אלדד) וממעלה אדומים (לקידר) בשעות הצהריים
יש לקבל את השעות ממזכירויות הישובים.

הורים מתבקשים לוודא שהילדים נוסעים בהסעות המיועדות להם ולא בהסעות אחרות.
האיסוף יהיה בתחנות הקבועות של ההסעות כמו שנה שעברה ,אלא אם צויין אחרת.
במקרה של תקלה/ברור יש לפנות לעמדת השרות בחברה לפיתוח מהשעה  17:00- 06:45טל'

9937128

נושאים אחרים לברור  -יש לפנות למחלקת ההסעות במועצה מהשעה -10:00-14:00

9959415

מערכת איסוף תלמידים מהישובים למוסדות המועצה שנת הלימודים תשפ"ב
נקודת יציאה  /מסלול

שעת
יציאה
מהתחנה

המוסד  /ות  -יעדי הנסיעה

איבי הנחל

07:00

דרך אבות+אורות יהודה

איבי הנחל +מעלה עמוס

07:25

אורות עציון נווה דניאל +אולפנות+ראשית

איבי הנחל +מעלה עמוס

07:10

תתמ''ד בת עין+כרמי יהודה+חן נריה+שירת חנן

אלון שבות ++גבעת החיש+מגדל עוז

07:00

דרך אבות+אורות יהודה

אלון שבות+גבעת החי''ש +ראש
צורים+כפר עציון

07:25

תתמ"ד בת עין

אלון שבות +גבעת החי''ש

07:38

אורות עציון נווה דניאל

אלון שבות  +גבעת החי"ש

07:45

חטיבה צעירה שירת חנן

אלון שבות

08:00

אולפנת ראש צורים

אלון שבות חדש+ג.החיש+תאנה

07:45

ראשית +שירת חנן

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:15

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

06:55

דרך אבות +אורות יהודה

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:15

תתמ"ד בת עין

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:25

ביה"ס אלומים אפרת

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:45

אורות עציון נווה דניאל

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:50

ראשית

אלעזר-נתיב האבות+אלעזר

07:50

אולפנות -נווה חנה  +אוריה +רצ

בת עין ב',א'+כפר עציון+ר'צ

06:50

דרך אבות  +אורות יהודה

בת עין ב-מרחבי דוד +א'+כ'ע+ר'צ

07:40

אורות עציון נווה דניאל

בת עין ב'

07:50

תתמ"ד

בת עין ב',א'

07:15

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

בת עין ב',א' +כ'ע

07:50

ראשית +אולפנות

בת עין ב -מרחבי דוד+א'+אפרת
(תאנה)

07:48

גנים בת עין+מעלה עמוס

גבעות

06:45

דרך האבות

גבעות +ראש צורים+אלון שבות

07:30

אורות עציון נווה דניאל

גבעות +חוות קשואלה

07:40

גן רקפת +ראשית+אורות עציון

גבעות

07:45

שירת חנן+אזורי+ראשית  +אולפנות

גבעות

07:40

תתמ"ד בת עין

הר גילה  -קו 1

07:00

סאלד+חורב

הר גילה  -קו 2

07:00

יהודה הלוי+הרטמן+לוריא

הר גילה  -קו 3

07:00

אומנויות +ניסויי+גמנסיה+תיכון אוולינה

הר גילה  -קו 4

07:00

הר גילה  -קו 5

07:10

מלחה-דנמרק+חוות הנוער +קשת ,בית חינוך ,אדם,
ציר הרצל  -מנשה אלישר+עמית טכנולוגי +תל"י
בית וגן+בויאר +קרית נוער

הר גילה  -קו 6

07:00

אוולינה יסודי+גבעת רם +זיו

הר גילה  -קו 7

07:15

השלום תחתון +השלום עליון+מינקוף

הר גילה  -קו 8

07:15

ארץ הצבי+גילה א+תל"י גילה+מקיף גילה

הר גילה  -קו 10

07:35

הר גילה  -קו 11

07:15

נוה דניאל אורות עציון +גבעה צהובה
הר גילה לגן שיזף אלעזר+אפרת +גבעה צהובה כולל
ח.מיוחד

כפר אלדד

06:50

אורות יהודה

כפר אלדד

07:00

לירושלים

כפר אלדד

07:20

לאח"י תקוע

כפר אלדד +שדה בר

07:05

תתמ"ד

כפר אלדד+שדה בר

07:10

לאורות עציון נווה דניאל

כפר אלדד

07:30

ביס קדם-נוקדים

כפר אלדד

07:45

לממד תורני שדה בר

כפר עציון+ראש צורים+אלו"ש

06:55

דרך אבות +אורות יהודה

כפר עציון

07:45

אורות עציון נווה דניאל

כפר עציון

07:25

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

כפר עציון

07:50

תתמ"ד בת עין

כפר עציון

08:00

אולפנות -נווה חנה  +אוריה

כפר עציון

08:00

ראשית

כרמי צור

07:25

אורות עציון נווה דניאל

כרמי צור

06:45

דרך אבות  +אורות יהודה

כרמי צור

07:20

שירת חנן חט"צ  +תתמ"ד

כרמי צור

07:20

כרמי יהודה+ראשית

כרמי צור

07:25

חן נריה+אולפנות

מגדל עוז

07:45

בי"ס אזורי +חט"צ+ראשית+אולפנות

מגדל עוז

07:00

דרך אבות  +אורות יהודה

מגדל עוז

07:15

תתמ"ד בת עין

מיצד

08:10

בית יעקב מעלה עמוס

מיצד+פני קדם+מ.עמוס+איבי הנחל

06:45

ירושלים

פני קדם

07:10

כרמי יהודה+חן נריה +שירת חנן+ראשית+אולפנות

מיצד +מעלה עמוס +איבי הנחל

07:00

למוסדות חינוך מיוחד בביתר

פני קדם+מ.עמוס+איבי הנחל

06:45

דרך אבות+אורות יהודה

פני קדם

07:15

אורות עציון נווה דניאל +תתמ"ד

מעלה עמוס+איבי הנחל

07:00

ירושלים

מעלה עמוס+איבי הנחל

07:15

בית''ר

משואות יצחק

07:40

תתמ"ד בת עין

נווה דניאל ישן+חדש

06:50

דרך אבות+אורות יהודה

נווה דניאל ישן +מרכז

07:15

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

נווה דניאל מרכז +שכונה חדשה

07:15

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

נווה דניאל מרכז +שכונה חדשה

07:10

תתמ"ד

נווה דניאל כל התחנות

07:55

אורות עציון נווה דניאל

נווה דניאל

07:50

אולפנת נווה חנה  +אוריה +ראש צורים

שדה בועז+נווה דניאל

07:50

ראשית

נוקדים  +כפר אלדד +שדה בר

07:15

אח"י תקוע

נוקדים+כפר אלדד+תקוע

06:45

דרך אבות +אורות יהודה

נוקדים +כפר אלדד +שדה בר

06:55

ירושלים -חוות נוער ,תלי בית חינוך עד גן הפעמון

נוקדים +כפר אלדד+שדה בר

07:00

תתמ"ד

נוקדים +כפר אלדד+שדה בר

07:00

כרמי יהודה+חן נריה+שירת חנן+אולפנות

נוקדים+כפר אלדד+שדה בר

07:10

אורות עציון נווה דניאל

נוקדים +כפר אלדד +שדה בר

06:50

סליגסברג +מסורתי +תל"י בית חינוך לישורון

נוקדים +כפר אלדד +שדה בר

06:55

תל"י גילה+מקיף
גילה+השלום+מינקוף+בויאר+רעות

נוקדים +כפר אלדד+שדה בר

07:15

ראשית נווה חנה אוריה ראש צורים

נוקדים +כפר אלדד

07:45

לממד תורני שדה בר

קידר  -1ק.דרום,פארק,גנים,מזכירות,

07:15

ממלכתי ג

קדר - 5דרום ,פארק + ,איסוף לפי תחנות

07:25

צמח השדה,ממ"ד צמח השדה תומר רחל  ,שדה
חמד ,יצחקי+ישיבה תיכונית

קדר  - 2שכ'  + 42א.כ רימונים +מזכירות 07:15
קדר  - 3א .כ .רימונים
קדר  - 4פארק ,גנים,מזכירות,רימונים,
שכונה 42
קדר -7
פארק,גנים,רימונים,מזכירות,שכ,42.א.כ
קדר  -6ק.דרום,פארק ,גנים,
מזכירות,רימונים,שכ,42 .
קדר  - 8ק.דרום,פארק,גנים,רימונים,
מזכירות,שכונה 42

07:20

מעלה התורה  +ממ''ג +אולפנא+אמית ,חטיבה,
תיכון
מעלה התורה  +ממ''ג +אולפנא+אמית ,חטיבה,
תיכון

07:20

תעופה,אלמוג ,יפה נוף ,נופי סלע +פרי מגדים

07:40

תיכון ,חטיבה דקל,אמי"ת ,אולפנה,תעופה ,אופק

07:15

תיכון ,חטיבה דקל,אמי"ת ,אולפנה,תעופה ,אופק

07:50

תיכון דקל ,חטיבה דקל,אמית אולפנה  ,תעופה

ראש צורים

06:55

דרך האבות ואורות יהודה

ראש צורים

07:45

אורות עציון נווה דניאל

ראש צורים

07:30

תתמ"ד בת עין

ראש צורים

07:45

בי"ס אזורי  +חטיבה צעירה

ראש צורים

08:00

אולפנות נווה חנה+אוריה

ראש צורים

08:00

ראשית

שדה בועז

06:55

דרך אבות +אורות יהודה

שדה בועז

07:35

בית ספר אלומים אפרת

שדה בועז

07:50

ראשית +גבעה צהובה

שדה בר

07:15

ג.צהובה  -חן נריה+אולפנות

שדה בר

07:12

אורות עציון נווה דניאל

שדה בר

07:25

לאח"י תקוע

שדה בר

07:40

ביס קדם-נוקדים

תקוע ב (למכולת-כל התלמידים
לירושלים) +תחנות +1-6מכולת
(איסוף )1

06:40

סליגסברג +מסורתי +תל"י בית חינוך לישורון

תקוע במכולת (איסוף )2

06:45

תל"י גילה+מקיף גילה+חב"ד גילה+השלום+מינקוף

תקוע במכולת (איסוף )3

06:45

חוות נוער+בויאר  +רעות

תקוע ד +ב למכולת ופיזור לרכבים

07:00

גוש ,אפרת

תקוע ב תחנות  + 1-6מכולת

06:45

דרך אבות+אורות יהודה

תקוע ב תחנות  + 1-6מכולת

07:20

גבעה צהובה +חינוך מיוחד

תקוע ב תחנות  + 1-6מכולת

07:15

תתמ"ד בת עין

תקוע ב תחנות  + 1-6מכולת

07:10

אורות עציון נווה דניאל

תקוע ב תחנות  + 1-6מכולת

07:25

אולפנות נווה חנה+אוריה+אולפנת ר'צ

תקוע מכולת

07:25

ראשית +עודף אולפנות (יכולים לעלות בשאטל
למכולת)

תקוע ד+ב+תקוע במכולת

07:15

ממ"ד תורני שדה בר

תקוע ד'

07:35

אח"י תקוע

תקוע ב'+ג'

07:45

אח"י תקוע

