
ד"בס

מס 

מס תלמידיםפיזור/איסוףסוג רכבהמסלול באיסוףמסלול

לוריא+ סאלד 1

- מיניבוסים 3

1907:0054+3

חורב+ הרטמן +  יהודה הלוי 2

- מיניבוסים3

1607:0039+1+4+4

תחנה 

ברחל 

אמנו

3
פולה בן +(הרצוג)גבעת גונן

07:0053אוטובוסתיכון אוולינה+גמנסיה+ניסויי+רוטשילד.ד.א+גוריון

4

אליעזר ' רח-(פלך בנים דו לשוני)-צומת פת -מלחה

פלך )יוחנן בן זכאי דלק  אורנים   - (רעות+ קשת)הגדול 

07:0054אוטובוסאומנויות, אדם, בית חינוך, אלעזר המודעי (בנות

5

הר גילה מנשה : על פי מסלול זה- ציר הרצל 

י בית "עמית טכנולוגי תל)קרית יובל אורוגוואי +אלישר

הפסגה ' תחנה ברח( בויאר)רחוב תורה ועבודה ,(וגן

.תחנה סופית – (קרית נוער)

07:0053אוטובוס

07:0041אוטובוסזיו+אורט תעופה+מכללת אורט+ה-ליד6

07:1560אוטובוסמינקוף+השלום עליון+השלום תחתון 7

07:1553אוטובוסס אריאל ארץ הצבי"הדולב בי' רח- גילה8

1607:1514מיניבוס מקיף גילה+י גילה"תל+גילה א9

10
אורות עציון נוה +נוה דניאל גן פטל

1607:0012מיניבוס מיוחד.ח+צהובה.ג+דניאל

07:155טרנזיטמיוחד.הר גילה לאפרת כולל ח11

שעותימיםמסלול

13:40אב ד המינקוף0

13:40גמנשה אלישר' יום ג+מינקוף

13:40א ב ד ה               מנשה אלישר +עליון +שלום תחתון

12:50גילדי מינקוף+עליון  +שלום תחתון

11:45'ומנשה אלישר +עליון +שלום תחתון

אוטובוס

-2

ליד - רחל אמנו,דואר- עמק רפאים(גמנסיה וניסויי)ישורון

-בן יועזר+ יוחנן בן זכאי,ט בנובמבר"כ, ס הרטמן"בי

מלחה מול הגן .ק, צומת פת-גולומב, קשת+ רעות

14:00'ה-'אג'ליד הרכבת ביציאה לה, מינקוף, שלום עליון,הטכנולוגי

'ו

12:00 

+ 

13:00

אוטובוס

-3

- רחל אמנו, דואר- עמק רפאים, ישורון, עמק המצלבה

, קשת, רעות, ט בנובמבר"כ,חורב, ס הרטמן"ליד בי

שלום , מלחה מול הגן הטכנולוגי.ק, צומת פת-גולומב

14:55'ה- 'אגילה.ליד הרכבת ביציאה לה, מינקוף, תחתון

4

, ס הרטמן"ליד בי- רחל אמנו,דואר- עמק רפאים, ישורון

מלחה .ק, צומת פת-גולומב, קשת, רעות, ט בנובמבר"כ

15:50'ה- 'אג'ליד הרכבת ביציאה לה, מול הגן הטכנולוגי

16:50'ה- 'אמלחה מול הגן הטכנולוגי.ק+דואר- עמק רפאים+הרטמן5

14:40ה,ד,ב,אחורב+ יהודה הלוי6

11:5012:45 ו 12:45ג  

14:30ה,ד,ב,אלוריא+ סאלד7

11:5012:50 ו 12:50'   ג

14:30ה-אבית וגן+בויאר+זיו+גבעת רם 8

 14:45- ה יצא ב,ד,ב,בימים א

תלמידי , 15מעמק המצלבה 

15:15השלום יחכו בשעה 

23/09/19אגף החינוך

פ"הסעות תלמידים לשנת הלימודים תש- הר גילה

. תחנה ראשונה ליד מגרש הכדורסל ועד לשכונה החדשה- הסעות בוקר

7:15- ס השלום וביס אריאל ב"בי, 7:00:שעת יציאה לכולם , תוכנית נסיעה מהר גילה לירושלים

הסעות פיזור צהריים 

הערות

אוטובוס

-1

ההסעה עוצרת בתחנות 

האוטובוס הסמוכות לבית 

הספר

 13:50יצא בשעה ' רק בימי ג

מתחנה מול עמק המצלבה  

(פולה בן גוריון+ אוולינה)
 מעמק 11:50יוצא ב ' ביום ו

המצלבה

16מיניבוס 

19מיניבוס 

אוטובוס

טרנזיט

(16) מיניבוסים3

(19) מיניבוסים3

16מיניבוס 



15:20ה-אמנשה אלישר+בויאר+זיו+גבעת רם 9

11:35'ומינקוף+ י בית וגן"תל+בויאר+זיו10

19מיניבוס 12:50אארץ הצבי+אריאל+ גילה א11

16מיניבוס 13:10אארץ הצבי+אריאל+גילה א+ הר חומה11

13:40ה-בארץ הצבי+אריאל+מקיף גילה+ גילה א11

אוטובוס15:00ה-אארץ הצבי+אריאל+י גילה"תל+'גילה א+ מקיף גילה 11

11:45'וארץ הצבי+ אריאל+מקיף גילה+' גילה א11

.התלמידים מתבקשים לשאת עימם בקביעות את לוחות הזמנים

.. (ולא למזכירות הישוב) 02-9937128- יש לחייג למוקד שירות ההסעות בטלפון: מענה מיידי במקרים של תקלות

 6:45- 17:00 המוקד פעיל בין השעות 

! לכן על התלמידים לעלות על ההסעה שלהם בלבד, הילדים' ההסעות ממוספרות לפי מס, שימו לב

!הדבר גורם עיכוב מיותר, להסעות חברים אין לצרף 

. על כל שינוי בשעות סיום הלימודים יש להודיע לפחות יומיים מראש למזכירות הישוב

אוטובוס

אוטובוס

אוטובוס

16מיניבוס 


