
הערות לתשומת ליבכםסוג הרכב וכמותמוסדות הלימודמהיכןשעה הסעהיום

איסוף 
בוקר 1

ג. טל6:45
תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, עטרת חיים, אורט 

שפירא, בי"ס דקל, מוסינזון, רמון,עתידים, נעמ"ת, 
עמל שרונים, דמוקרטי הוד השרון

איסוף 
בוקר 1

יישוב7:00

תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, עטרת חיים, אורט 
שפירא, בי"ס דקל, מוסינזון, רמון,עתידים, נעמ"ת, 

עמל שרונים, דמוקרטי הוד השרון

איסוף 
בוקר 2

ג. טל7:30
תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, אורט שפירא, 

בתי הספר הוד השרון
אוטוובס אחד לתיכוני כ"ס  ולאורט שפירא

איסוף 
בוקר 2

יישוב7:45
תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, עטרת חיים, 

אוטוובס אחד לתיכוני כ"ס  ולאורט שפיראאורט שפירא, בתי ספר הוד השרון

בתיכונים ובתיה"ס החל מ- 12:45אורט שפירא12:35פיזור 1
מאורט שפירא לקריית התיכונים ,המר, הראל  ,אורט  שמיר

מאורט שפירא לקריית התיכונים ,המר, הראל  ,אורט  שמירבתיכונים ובתיה"ס החל מ- 13:45אורט שפירא13:35פיזור  2

מאורט שפירא לקריית התיכונים ,המר, הראל  ,אורט  שמירבתיכונים ובתיה"ס  החל מ- 14:35אורט שפירא14:25פיזור  3

מאורט שפירא לקריית התיכונים ,המר, הראל  ,אורט  שמירבתיכונים ובתיה"ס החל מ- 15:20אורט שפירא15:10פיזור  4

מאורט שפירא לקריית התיכונים ,המר, הראל  ,אורט  שמירבתיכונים ובתיה"ס החל מ- 16:40אורט שפירא16:30פיזור  5

החל מ- 12:45 -מקריית התיכונים ובתיה"סאורט שפירא12:35פיזור 1

החל מ- 13:45 -מקריית התיכונים ובתיה"סקרית תיכונים13:35פיזור 2

מאסף לכל בתי הספר  אוטובוס 1החל מ- 14:40 -מקריית התיכונים ובתיה"סקרית תיכונים14:25פיזור  3
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פירוט פיזורים הוד השרון בטבלה נפרדת

 תיכוני כפר סבא, אורט שמיר וביה"ס הראל, המר- 2 
אוטובוסים,                                              מוסינזון,רמון, 

עתידים,דמוקרטי - 3 אוטובוסים

תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, עטרת חיים,  
בי"ס דקל , מוסינזון, דמוקרטי, רמון,עתידים

איסוף 
בוקר 1

ג. טל6:45

 ו'
ום
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                              לו"ז הסעות בתי ספר תשע"ח החל מספטמבר

 תיכוני כ"ס וביה"ס,אורט שמיר- 2 
אוטובוסים  אורט שפירא - 3 אוטובוסים         

    מוסינזון, רמון, עתידים, נעמ"ת, עמל 
שרונים, דמוקרטי - 3 אוטובוס

בי"ס דקל- הסעה נפרדת בשעה 07:00 מג.טל- 
מיניבוס אור ציון, בשעה 07:00   מהיישוב מיניבוס 

גבלים                                                      איסוף 
מתחנות האוטובוס                       תלמידי נעמ"ת 

יעלו לאוטובוס בו יצויין יעד מסונזון -נעמ"ת

האוטובס שעולה לגבעה יאסוף את כל התלמידים  ! 
ויחולקו בטרפיאדה ליעד שאליו צריכים להגיע                 

אין לעלות להסעה של חצב!!! ה'
 - 
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ה'

 -'
א

       פיזור בביה"ס הוד השרון בנפרד

תלמידי אורט שפירא הלומדים פיזיקה ביום ו' 
מצטרפים להסעת התיכונים

תלמידי אורט שפירא הלומדים פיזיקה ביום ו' 
מצטרפים להסעת התיכונים

תיכוני כ"ס,אורט שמיר,הראל,המר, עטרת חיים,  
בי"ס דקל , מוסינזון, דמוקרטי, רמון,עתידים

איסוף 
בוקר 1

יישוב7:00
 תיכוני כפר סבא, אורט שמיר וביה"ס הראל, המר- 2 

אוטובוסים,                                              מוסינזון,רמון, 
עתידים,דמוקרטי - 3 אוטובוסים


