
 שעות  איסוף /פיזור בתי ספר רעננה תש"פ  

 מג.טל  והמשך ממרכז היישוב  6:45שעה    , ו' ד'  –שעת אפס ימים א'  ✓

   07:15מג. טל וממרכז היישוב בשעה  07:00ה' איסוף רגיל בשעה   –ימים א'  ✓

 7:45מג.טל ומרכז היישוב שעה  7:30איסוף רגיל בשעה   –ימי ו'  ✓

          

 פיזור שעת אפס/רגיל  יום
שעת התחלת  

 פיזור
 סוג הרכב וכמות  מוסדות הלימוד שבמסלול  מהיכן

 א'

 שעת אפס 
,   5 –אוסטרובסקי 

   1 –מטרו 
 מיניבוס

------------- 
-איסוף רגיל  

אוטובוסים  3  
 +מיניבוס

 מידיבוס אביב  אביב  12:50  1  (28)

 מידיבוס מטרו, אביב, אוסטרובסקי  מטרו   13:50 2  (35)

 אוטובוס  , אוסטרובסקי אביב  ,חט"ב אלון , מטרו  מטרו 14:50 3  (46)

 מטרו 16:10 4  (51)
 מטרו, אביב, אוסטרו 

 אוטובוס גדול 

 מיניבוס אוסטרובסקי, מטרו אביב,  אביב  18:00 5  (19)

 מיניבוס מטרו, אביב  מטרו 18:45 6

 ב' 

 שעת אפס: 
  4 -אביב 

 אוסטרובסקי 
6 

 מיניבוס
-------------- 

 מידיבוס אביב  אביב  12:50 1 (33) 

 אוטובוס  מטרו, אביב   מטרו 14:00 2 (47) 

 אוטובוס  חט"ב אלון, אביב, אוסטרובסקי ,מטרו מטרו 15:00 3(51) 

 
 איסוף רגיל:

3 +   אוטובוסים  מידיבוס אוסטרובסקי מטרו, אביב,   מטרו 16:00 4(34)  

 
 

 מיניבוס מטרו, אביב, אוסטרובסקי  מטרו 16:50 5(15) 

 
 

 מיניבוס אביב, אוסטרובסקי  אביב  18:00 6 (7) 

 ג' 

 שעת אפס: 
53 -אביב   

 אוסטרו  3
 אוטובוס גדול 
--------------  
 איסוף רגיל

אוטובוסים   2    
 +מיניבוס

 אוטובוס  אוסטרובסקי  אביב, אביב  12:50 1 (50) 

 -, אוסטרובסקי(14:10)אביב מטרו, מטרו 14:00 2 (127) 
  1אוטובוסים + 2

 מיניבוס

 מיניבוס מוסינזון< מטרו, אביב,   מטרו 15:45 3 (6) 

 ד'

 שעת אפס: 
6 -אוסטרו 41 -אביב  

 אוטובוס גדול 
--------------- 
  איסוף רגיל 

אוטובוסים+מיניבוס 2  
 

 מטרו 14:00 1(75) 
   14:10מטרו, אביב 

 )מיניבוס מתחיל במטרו( 
 אוטובוס+ מיניבוס

 מידיבוס , אוסטרובסקי מטרו, אלון, אביב  מטרו  14:45 2(22) 

3  (54)  אוטובוס גדול  מטרו, אביב  מטרו 15:45 

4 (46 )  אוטובוס  אביב, אוסטרובסקי, מטרו   אביב   16:20 

 מיניבוס אביב, אוסטרובסקי)מגיע מהוד השרון(  אביב  17:50 5  (6)

 ה'

רגיל איסוף  
אוטובוסים  3  

 +מיניבוס

 מידיבוס אביב   אביב  12:50 1(33)   

 אוטובוס  מטרו,  חט"ב אלון, אביב,   מטרו 14:45 2(52) 

   אוטובוס , אוסטרובסקי  אביב מטרו,  מטרו 15:45 3(42) 

 גדול   אוטובוס   אביב)מגיע מהוד"ה(  אביב  16:20 4(42)  

  (19)5 17:  מיניבוס מטרו, אביב  מטרו 10

 מיניבוס אוסטרובסקי, אביב  אוסטרובסקי  18:40  6(8) 

 ו'

 שעת אפס 
אוסטרובסקי מטרו,   

 מיניבוס
-------------- 
-איסוף רגיל  

אוטובוסים  3  
 
 

  (79) 1  12:00 מידיבוס( , אביב,אוסטרובסקי מטרו ) מטרו   
אוטובוס גדול  

 (  12:10)אביב

   , אוסטרובסקיאביב ,  )מיניבוס(מטרו מטרו 13:00 2 (60) 
 אוטובוס+ מיניבוס

 ( 13:10)אביב 

 (22) 3 
 מידיבוס , אוסטרובסקי מטרו, אביב  מטרו 13:50

 
 

     


