
 

 23/9/19 ושדה בר לכבוד תלמידי תקוע נוקדים כפר אלדד

    

  תש"פעות לירושלים לשנת הלימודים זמני הס  
-קשת-הר חומה דרך משה ברעם, יוסי בן יועזר 6ה תחנ מתקועיציאה  6:55בשעה  6-1+ תחנות מתקוע ב' 54:6בשעה   איסוף ראשון

 , גן הפעמון.בית חינוך כ"ט בנובמבר תל"י-עמק רפאים-הנוערחוות -רעות

 רחוב האייל, אורט מינקוף,  בויאר. –מנחת השלום מלחה לגילה   תקועמהמכולת ב 00:7 בשעה -איסוף שני

 

 -קשת-הר חומה דרך משה ברעם, יוסי בן יועזר, ל6:55שדה בר  +6:50בשעה  נוקדים יציאה מכפר אלדדמ 6:45בשעה  -לישיאיסוף ש

 ולמסורתי. כ"ט בנובמבר תל"י בית חינוך-עמק רפאים-חוות הנוער-רעות

   שדה בר לגילה מלחה בויאר נוקדים +כפר אלדד+ 6:50 בשעה-איסוף רביעי 

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

תלמידים מבתי ספר אחרים יוכלו  ( בויאר, חוות הנוער ורעות)מקיף גילה, תל"י גילה , גילה א, בתי ספר זכאיםהמסלולים נקבעו על פי 

 .להצטרף על בסיס מקום פנוי בלבד

   
 

 ההסעה
שעת 

 איסוף 
 תחנות איסוף פירוט מסלול

-ראשונה   הסעה 

  מוגן ירי אוטובוס
ימים א-ה 

13:00 

רחוב   בן זכאי,יוחנן , כ'ט בנובמברגן הפעמון, ישורון, 

 הר חומה לישובים גילה,, השלום תחתון+עליון(האייל )

 מינקוף,השלום,  בית חינוך  ,

 , מקיף גילהתל"י גילה

 

 

-שניההסעה 

 מוגן יריאוטובוס 
 ה-ימים א

30:14 

הר , +מקיף תל"י גילה ככר צ'רלי מלחה +דב יוסף, 

 חומה לישובים

 ל"י גילה, מקיף גילה מינקוף, מלחה,

 – שלישיתהסעה 

 טרנזיט
 ה-ימים א

14:30 

צומת ,כ"ט בנובמבר בית חינוך  –עמק רפאים -ישורון

 הר חומה לישובים.מסורתי)הולנדיה(  אורנים,

 מסורתי ,גימנסיה, תל"י בית חינוך, אומנויות 

–הסעה רביעית 

 מוגן יריאוטובוס 
 ימים א-ה

15:00 

צומת פת דרך בן בתירא, צומת  גוננים, –בויאר, בן טבאי 

 הר חומה לישוביםגילה  , דב יוסף 

 בויאר, חוות הנוער ,רעות, קשת, 

 הסעה חמישית 

 מוגן ירי אוטובוס
 ימים א-ה

15:15 

 כ"ט בנובמבר בית חינוך גוננים –עמק רפאים -ישורון

צומת פת, )דרך דב -יהודה הנשיא-יוחנן בן זכאי 

 הר חומה לישובים. -יוסף(תל"י גילה+ מקיף

 בית חינוך, רעות, מקיף גילה גמנסיה, 

הסעה שישית 

 סאוונה מוגנת ירי
ימים א-ה 

16:20 

רח' תורה ועבודה , בית וגן בן טבאי כיכר הבנים גוננים 

 הר חומה לישובים.

 רעות,  בויאר , חוות הנוער

 שישי

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

 שישי

 אוטובוס מוגן ירי
 מלחה השלום גילה תלי גילה מסורתי הר חומה נוקדים תקוע– 11:55בשעה  2אוטובוס 

 

אם שעות ההסעות לא תואמות את זמן הסיום על פי המערכת יוכל להגיש  -זכאים בלבדתלמידים שלומדים בירושלים במוסדות 

 בקשת להחזר דמי נסיעה ,רק לאחר אישורי ניתן להעביר למשרד החינוך לדיווח) הטופס נמצא באתר המועצה(.

 לגבי יתר ההסעות לאפרת וגוש עציון זמני האיסוף פורסמו באתר המועצה, שעות הפיזורים בהתאם למערכות שקיבלתי 

 מבתי הספר , נא להתעדכן דרך התלמידים עם קבלת המערכת השבועית מבתי הספר.

 .17:00עד השעה  6:45מוקד חברה לפיתוח גוש עציון יעמוד לשירותכם לבירור בנושא הסעות או תקלות, החל מהשעה 

 02-9937136 -ובחינוך המיוחד רות אסולין או צבי רבי  02-9937128-בטלפונים
 

  בברכת נסיעה טובה ובטוחה  

   יהודית עמיחי  

  סגנית מנהל א. חינוך ומנהלת הסעות  


