
הורים יקרים,
כפיילוט  תושק  הסעים  אפלייקצית 
מערך  את  ליעל  כשהמטרה  בספטמבר, 
ההסעים ולאפשר קבלת מידע "און ליין" 
להורים המעוניינים. עדכון והסבר ישלחו 

בנפרד.

אבקש לוודא עם ילדכם עלייה להסעה המיועדת בלבד.

במקרה של תקלה/ברור, יש לפנות לעמדת השרות בחברה לפיתוח מהשעה 06:45-17:00 
טל: 9937128.

נושאים אחרים לברור, יש לפנות למחלקת ההסעות במועצה מהשעה 10:00-14:00 
טל: 9939942, פקס אגף החינוך: 9309126.

תשע"ט לשנה"ל  ובאפרת,  בגוש  החינוך  למוסדות  הסעות  מערך  לפניכם 

גוש עציון בית ישראלי
גבולם

בנים ל
ושבו 

הסעות תלמידים מועצה אזורית

לשנת הלימודים 

תשע"ט
איסוף בוקר החל מכ"ב אלול - 02.09.18

המוסד/ות - יעדי הנסיעהשעת יציאה מהתחנהנקודת יציאה / מסלול
אורות עציון נווה דניאל + ג.צהובה + ראשית + 07:15איבי הנחל

אולפנות + או"ע ראש צורים + בת עין

דקל + אורות יהודה + תתמ''ד07:20איבי הנחל

אולפנת קרית ארבע07:20אלון שבות

אורות עציון נווה דניאל07:35אלון שבות

אולפנת ראש צורים07:35אלון שבות

אורות עציון בנות אפרת07:25אלון שבות 

חטיבה צעירה שירת חנן07:40אלון שבות + גבעת החי"ש

דרך אבות + אורות יהודה 07:00אלון שבות + גבעת החיש + מגדל עוז

ראשית 07:52אלון שבות חדש + ג.החיש + תאנה

אורות עציון נווה דניאל07:35אלון שבות + גבעת החי''ש 

אורות עציון דקל אפרת07:00אלון שבות + גבעת החיש

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

 תתמ"ד בת עין07:25

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:24אלעזר- תחנה 6

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:20אלעזר-נתיב האבות תחנה 1-3

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:23אלעזר-נתיב האבות תחנה 1-3

דרך אבות+דקל + אורות יהודה 07:00אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

כרמי יהודה ז' ח' 07:00אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

אולפנת קרית ארבע07:10אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

תתמ"ד  בת עין07:20אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

אולפנות- נווה חנה + אוריה + ראש צורים07:20אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

אורות עציון בנות אפרת 07:35אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

אורות עציון נווה דניאל07:45אלעזר-נתיב האבות + אלעזר 

ראשית07:48אלעזר-נתיב האבות+אלעזר 

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:19אלעזר תחנה 4



ראשית08:00בת עין

אולפנת קרית ארבע07:20בת עין  

תתמ"ד בת עין + גנים לבת עין א'07:50בת עין ב' - מרחבי דוד

כרמי יהודה ז' ח' 07:15בת עין ב',א'

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה + אולפנות07:20בת עין ב',א'

 דרך אבות + דקל + אורות  יהודה06:50בת עין ב',א' + כפר עציון + ר'צ

מעלה עמוס07:45בת עין ב' + א' + אפרת )תאנה(

אורות עציון נווה דניאל07:35בת עין ב' + א' + כפר עציון 

שירת חנן + אזורי + ראשית + אולפנות07:40גבעות 

אורות עציון נווה דניאל07:20גבעות +אלון שבות 

ראשית07:55גבעת המבת"ר )ליד השומר(

אזורי06:40ישובי עדולם 

חטצ06:40ישובי עדולם 

נווה חנה06:40ישובי עדולם 

אוריה06:40ישובי עדולם 

ראשית07:10ישובי עדולם 

לאח"י תקוע07:30כפר אלדד

ביס קדם-נוקדים07:42כפר אלדד

לאורות עציון נווה דניאל07:22כפר אלדד + שדה בר

דרך אבות + דקל + זית06:55כפר עציון

כרמי יהודה ז' ח' 07:17כפר עציון

תתמ"ד בת עין07:30כפר עציון

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:45כפר עציון

אולפנות - נווה חנה + אוריה 07:45כפר עציון

ראשית08:00כפר עציון

אורות עציון נווה דניאל07:40כפר עציון 

אורות עציון נווה דניאל 07:15כרמי צור

חן נריה + ראשית07:20כרמי צור

שירת חנן חט"צ + אולפנות07:20כרמי צור

בי''ס אזורי + תתמ''ד + אורות עציון בנות 07:20כרמי צור
אפרת

אולפנת קרית ארבע07:40כרמי צור

כרמי יהודה ז' ח' + דרך אבות + דקל + 07:00כרמי צור 
אורות יהודה

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה07:25מגדל עוז

כרמי יהודה ז' ח' 07:10מגדל עוז

דרך אבות 07:10מגדל עוז

 ראשית 07:50מגדל עוז

אולפנות נווה חנה + אוריה + 07:40מגדל עוז 
אולפנת ראש צורים + אורות עציון גוש



בית יעקב מעלה עמוס08:00מיצד + איבי הנחל

ירושלים 06:45מיצד + פני קדם + מעלה עמוס + איבי הנחל

למוסדות חינוך מיוחד בביתר07:05מיצד+ מעלה עמוס + איבי הנח''ל

ירושלים07:00מעלה עמוס + איבי הנחל

בית''ר07:15מעלה עמוס + איבי הנחל

אולפנת נווה חנה + אוריה + ראש צורים07:20נווה דניאל

אורות עציון בנות אפרת07:45נווה דניאל

אולפנת קרית ארבע07:05נווה דניאל 

ראשית07:45נווה דניאל + מגדל עוז-ג.המבתר

אורות עציון אפרת + אורות יהודה07:00נווה דניאל ישן + שכונה חדשה

כרמי יהודה כיתות ז'-ח'07:00נווה דניאל ישן  + מרכז + חדש 

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה07:20נווה דניאל ישן + מרכז

 דרך אבות+דקל06:58נווה דניאל ישן + חדש

לאורות עציון נווה דניאל07:45נווה דניאל ישן + חדש 

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה 07:20נווה דניאל מרכז + שכונה חדשה

אח"י תקוע07:28נוקדים + שדה בר

ירושלים06:35נוקדים + כפר אלדד + שדה בר

כרמי יהודה + חן נריה + שירת חנן + ראשית + 07:15נוקדים + כפר אלדד + שדה בר
תתמ''ד

אולפנת נווה חנה + אוריה + 07:10נוקדים + כפר אלדד + תקוע-מכולת 
אולפנת ראש צורים

אורות עציון דקל + זית + אורות יהודה06:50נוקדים+כפר אלדד

אורות עציון נווה דניאל07:20נוקדים + כפר אלדד + שדה בר

אורות עציון נווה דניאל + ג.צהובה07:10פני קדם 

מוסדות אפרת+ תתמ''ד07:15פני קדם + איבי הנחל

מעלה התורה + ממ''ג + אולפנא07:15קידר -1 ק.דרום,פארק,גנים,מזכירות,

מעלה אדומים + ממ''ג07:15קדר 2 -  שכ' 42 + א.כ רימונים + מזכירות

למ. אדומים - ממ''ג07:20קדר 3 -  א. כ. רימונים 

קדר 4 -  פארק, גנים, מזכירות, רימונים, 
שכונה 42

למעלה אדומים פיזור תחנות 07:1060

למעלה אדומים פיזור תחנות 07:1560קדר 5 -דרום, פארק, + איסוף לפי תחנות 

קדר -6 ק.דרום, פארק, גנים, מזכירות, 
רימונים, שכ. 42

למעלה אדומים פיזור תחנות 07:2060

קדר -7 פארק, גנים, רימונים, מזכירות, 
שכ.42, א.כ 

תיכון , חטיבה ב', אולפנא, תעופה 07:40

קדר 8 - ק.דרום, פארק, גנים, רימונים, 
מזכירות, שכונה 42

חטיבה א', אופק07:50



סאלד07:00קו 1 - הר גילה

יהודה הלוי + הרטמן + חורב07:00קו 2 - הר גילה

ת"לי בית חינוך+גמנסיה+ אוולינה תיכון וניסויי07:00קו 3 - הר גילה

קשת רעות, כ"ט בנובמבר - אדם אומנויות 07:00קו 4 - הר גילה
אוולינה עד  גבעת רם

ציר הרצל מנשה אלישר עד זיו07:00קו 5 - הר גילה

השלום תחתון + עליון + מינקוף07:15קו 6 - הר גילה

אריאל + מקיף גילה + גילה א + ארץ הצבי07:15קו 7 - הר גילה

מוסדות החינוך בגוש עציון07:20הר גילה

אורות עציון אפרת07:00ראש צורים

כרמי יהודה כיתות ז'-ח'07:25ראש צורים

אורות עציון נווה דניאל07:35ראש צורים

תתמ"ד בת עין07:35ראש צורים

בי"ס אזורי + חטיבה צעירה07:43ראש צורים

אולפנות נווה חנה + אוריה07:45ראש צורים

ראשית07:55ראש צורים

ירושלים07:00שדה בועז

ראשית + גבעה צהובה07:30שדה בועז 

לג.צהובה - חן נריה07:17שדה בר

לגנים נוקדים07:30שדה בר

ביס קדם-נוקדים07:42שדה בר

אולפנות נווה חנה + אוריה + אולפנת ר'צ07:20תקוע  במכולת

אח"י תקוע07:45תקוע ב'

לירושלים06:35תקוע ב' + תקוע מכולת + נוקדים

גבעה צהובה + ראשית )כולל חינוך מיוחד( + 07:10תקוע ב תחנות 1-6 + מכולת
תלמידים למכולת לבתי ספר בגוש

אח"י תקוע07:30תקוע ד'+ תקוע ב'

דרך אבות + דקל + זית + אורות יהודה06:50תקוע תחנות 1-6 + מכולת

תתמ"ד בת עין 07:25תקוע תחנות 1-6 + מכולת

אורות עציון נווה דניאל07:25תקוע תחנות 1-6 + מכולת

תקוע+תחנות 1-6 + מכולת + נוקדים + כפר 
אלדד

לירושלים06:35

 תלמידים הלומדים בירושלים וזכאים להסעה מתבקשים להעביר את שעות הסיום בכל יום למזכירות אגף החינוך כדי לתאם 
את ההסעות.


