
19.10.21 

 הורי תלמידי יישובי תקוע, נוקדים, כפר אלדד ושדה ברלכבוד: 

 שיפורים במערך ההסעות במזרח הגוש הנידון:

 שלום רב, 

כפי שכולכם יודעים, נושא ההסעות אינו נושא פשוט: הוא מורכב ומושפע מגורמים רבים: פקקים, אילוצים 

שעות שונות, מחסור ברכבים ממוגני ירי בשוק ועוד.  ביטחוניים, פיזור ניכר בין בתי ספר רבים, מערכות

השקענו שעות רבות במציאת פתרונות לבעיות אלו יחד עם רכזות הקהילה של היישובים השונים ונציגי 

הורים נוספים. אנו שמחים לבשר שלאחר ישיבות רבות יחד עם כל הגורמים אנו מאמינים שהגענו לפתרונות 

 וקר של ילדיכם.שיקלו את חווית הנסיעה כל ב

 

תלמידים מבתי הזכאים להסעה מטעם משרד החינוך. המסלולים נקבעו על פי בתי ספר חשוב לציין כי 

    ספר אחרים יוכלו להצטרף על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 :(24.10.21) החל מיום ראשון להלן השינויים

 בוקר: 

 יתחילו שני אוטובוסים: 6:35-ב

 מכולת -בתקוע ב' .1

 מכולת  -1-6תחנות בתקוע  .2

 6:45-באוטובוס שלישי יתחיל ישר במכולת  .3

 

 ****במכולת התלמידים יתחלפו בהתאם לצירים של ירושלים )על כל אוטובוס יהיה שילוט ייעודי(.

 

 לאחר מכן ימשיכו באיסוף נוקדים, כפר אלדד, שדה בר ויפזרו לפי המסלולים להלן:  

  

 מסורתי, ותל"י בית חינוך סליקסברג, -פיזור באזור ארמון הנציב .1

 מינקוף+ מנשה אלישר בויאר ורעות -פיזור באזור מלחה .2

 וחוות הנוער  פיזור במתחם גילה +חב"ד  .3

 

 צהריים: 

בשלום ומשם ייסע לנקודת איסוף  13:35-, אוטובוס יתחיל בראשון, שני, רביעי וחמישיבימים  .1

את תלמידי התיכון שימתינו לו ויפזר  13:45-בהר חומה למטה )מול המשטרה( ויאסוף משם ב

 בנוקדים, כפר אלדד, שדה בר ותקוע על פי הצורך. 

בהר  בשלום ומשם לתל"י גילה ומשם ייסע לנקודת איסוף 13:35-אוטובוס יתחיל ב שלישיביום  .2

את תלמידי התיכון שימתינו לו ויפזר בנוקדים,  14:00-חומה למטה )מול המשטרה( ויאסוף משם ב

 כפר אלדד, שדה בר ותקוע על פי הצורך.

בתל"י גילה יעבור בחב"ד  14:30-אוטובוס יתחיל ב ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישיבימים  .3

את  15:00 -המשטרה( ויאסוף משם ב גילה, משם יעבור לנקודת איסוף בהר חומה למטה )מול

 תלמידי התיכון שימתינו לו ויפזר בנוקדים, כפר אלדד, שדה בר ותקוע על פי הצורך.



, מנקודת 17:00-ו 16:00יתבצעו שני איסופים בשעות  ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישיבימים  .4

פזר בנוקדים, כפר אלדד, איסוף בהר חומה למטה )מול המשטרה( את תלמידי התיכון שימתינו לו וי

 שדה בר ותקוע על פי הצורך.

  

 ימי שישי אין שינוי.

  

 שינוי נוסף:

, מה שיקצר משמעותית את זמני ההמתנה 17:30בהסעה של  ייערך פיצול בין האולפנות לבין אורות יהודה

 של התלמידים. 

 

 לנוחיותכם, מצורפת טבלה מסכמת: 

 

 

  

פירוט מסלולשאטלים

הסעה ראשונה-  

אוטובוס מוגן ירי
ימים א-ה 13:35

מלחה )השלום תחתון+עליון(, +תחנת 

איסוף מול המשטרה בהר חומה לישובים

לא יוצא לפני 13:45 מהתחנה 

בהר חומה

הסעה שניה -אוטובוס 

מוגן ירי

תל"י גילה+ חב"ד גילה + תחנת איסוף 

מול המשטרה  בהר חומה לישובים

לא יוצא לפני השעה 15:00 

מהתחנה בהר חומה

הסעה שלישית – 

אוטובוס מוגן ירי

תחנת איסוף מול המשטרה  בהר חומה 

לישובים

לא יוצא לפני השעה 16:00 

מהתחנה בהר חומה

הסעה רביעית – 

אוטובוס מוגן ירי

תחנת איסוף מול המשטרה  בהר חומה 

לישובים

לא יוצא לפני השעה 17:00 

מהתחנה בהר חומה

שישי

אוטובוס מוגן ירי

שישי
אוטובוס מוגן ירי

ימים א-ה 17:00

אוטובוס 1 בשעה 12:30 - ישורון גן הפעמון עמק רפאים בדואר  תלי בית חינוך – גוננים קשת

אוטובוס 2 בשעה 11:55 –מלחה השלום גילה תלי גילה חב"ד גילה מסורתי הר חומה נוקדים 

תקוע

ימים א-ה 16:00

איסוף ראשון בשעה  6:35 מתקוע ב' )למכולת(+  נוקדים +כפר אלדד +שדה בר הר חומה לסליגסברג, מסורתי -עמק רפאים- תל"י בית 

חינוך, גן הפעמון ליישורון.)רכב זה אוסף את כל הילדים מתקוע ב לירושלים למכולת ומתפזרים לפי המוסדות.(

איסוף שלישי - בשעה 6:45 מהמכולת בתקוע + נוקדים +כפר אלדד +תל"י גילה +מקיף גילה+חב"ד +חוות הנוער.

להלן הפיזורים לפי הערכה, לאחר קבלת שעות סיום שלכם, נוכל לשפר ולהתאים לפי הצורך. רצוי במיידי ככל שניתן.

המסלולים נקבעו על פי בתי ספר זכאים

תלמידים מבתי ספר אחרים יוכלו להצטרף על בסיס מקום פנוי בלבד.

שעת איסוף 

ימים א-ה 14:30 

איסוף שני- בשעה 6:35 מהמכולת בתקוע  + נוקדים +כפר אלדד +שדה בר למלחה מינקוף מנשה+ רעות, ובויאר.

זמני הסעות לירושלים לשנת הלימודים תשפ"ב



 נשמח לדעת על כל בקשה אחרת כדי שנוכל לבחון אותה בכובד ראש ולמצוא פתרונות בהתאם. 

עד  6:45מוקד חברה לפיתוח גוש עציון יעמוד לשירותכם לבירור בנושא הסעות או תקלות, החל מהשעה 

 . 02-9937136 :חינוך מיוחד,  02-9937128בטלפונים  16:00השעה 

 

 

 בברכה,

 

  

 
 יהודית עמיחי,

סגנית מנהלת אגף חינוך, מנהלת  

 ,  הסעות רישוי וגנים

 מועצה אזורית גוש עציון

 

 ירון כהן,  

 סמנכ"ל התפעול,

 עציון החברה לפיתוח גוש 


