
ד"בס

1.9.2131.8.21ב מיום "הסעות תלמידים לשנת הלימודים תשפ- הר גילה

סוג רכבפיזור/איסוףימיםהמסלול באיסוףמס מסלול

אוטובוס07:00ו-אחורב, סאלד1

07:00ו-אהרטמן,יהודה הלוי 2

2*16 

מיניבוסים

16מיניבוס 07:00ו-אלוריא2

אוטובוס07:00ו-אתיכון אוולינה, גמנסיה, ניסויי3

4

אליעזר ' רח-דו לשוני, (פלך בנים )רחוב דב יוסף -מלחה

דלק  ,יוחנן בן זכאי- חוות הנוער, דנמרק,  (קשת )הגדול 

, בית חינוך, הרטמן,אדם, חורב, אלעזר המודעי , אורנים

אוטובוס07:00ו-אאומנויות פעמון

5

, הר גילה מנשה אלישר: י מסלול זה"עפ- ציר הרצל 

רחוב תורה , י בית וגן"קרית יובל אורוגוואי תל,יאסא

זיו תחנה , רעות , הפסגה בויאר' ועבודה תחנה ברח

אוטובוס07:10ו-א.סופית

6
גבעת רם , אוולינה יסודי, גונן, צומת פת גולומב, מלחה

אוטובוס07:00ה-אאורט תעופה -(אקדמיה ,מכללת אורט,ה-ליד)

אוטובוס07:15ו-אמינקוף,השלום עליון,השלום תחתון 7

60אוטובוס 07:15ו-אמתחם גילה. ס אריאל גילה א"הדולב בי' רח- גילה8

קבועים - מסלולי צהריים 

הערותשעותימיםמסלולמס מסלול

12:45ה, ד, ג, ב, אמנשה אלישר,עליון ,ג -שלום תחתון כיתות א

י בית "תל, מנשה אלישר,עליון ,ו -שלום תחתון כיתות ד

13:30ה, ד, ג, ב, אוגן

11:45'וי בית וגן"תל, מנשה אלישר,עליון ,שלום תחתון 

14:30ה, ד, ב, איהודה הלוי

12:45'ג

11:45'ו

15:15ה, ד,ב, אחורב

13:30'ג

11:50'ו

 מיניבוס 13:551'אלוריא

12:45'ג

14:30ה, ד, ב

11:45'ו

14:25'ה', ד, ב', אסאלד

12:45'ג

11:50'ו

אוטובוס13:40ה, ד, ג, ב, א(י גילה"תל',  גילה א )אריאל וגוש גילה 

אוטובוס11:55'ו

2

1
אוטובוס

8

 מיניבוסים 2

אגף החינוך

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

1אוטובוס 7



הסעות מהתחנות בקניון מלחה 

כניסה לקניון מלחה מול הגן הטכנולוגי ותחנה שניה במתחת לגשרתחנה ראשונה 

עין יעל/ ה 'בכניסה לכביש הוולאגתחנת איסוף נוספת 

14:00בשעה 

14:45בשעה 

16:00בשעה 

17:00בשעה 

מכל המוסדות התיכוניים המפורטים מטה

יוחנן בן , ט בנובמבר"כ,חורב, ס הרטמן"ליד בי- רחל אמנו, דואר- עמק רפאים, ישורון

גילה.ליד הרכבת ביציאה לה, מלחה מול הגן הטכנולוגי.ק, צומת פת-גולומב, קשת, זכאי

רעות+בויאר+ זיו+ גבעת רם+(ה,ב,ימים א)עמק המצלבה

אוולינה תיכון

המועצה בחנה את מערך ההסעות מחדש ובאה לקראת התושבים בניסיון לתת מענה , תושבים יקרים

ניסויים שלא זכאים על פי משרד החינוך על ידי העמדת /לכלל התושבים על אף שיש בתי ספר ייחודיים

התלמידים הלומדים במוסדות זכאים יקבלו החזר תחבורה , שאטלים שיהיו במקביל לתחבורה הציבורית

:ז השאטלים"פירוט לולהלן .  ציבורית פנימית 

( גולומב,יוחנן בן זכאי קשת,אדם -ט בנובמבר"כ, ס הרטמן"ליד בי,ניסויי, דנמרק, גימנסיה  

ג'ליד הרכבת ביציאה לה, מינקוף, שלום עליון,מלחה מול הגן הטכנולוגי.ק, צומת פת


