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 מערך ההסעות לחטיבת הביניים ולתיכונים לקראת שנת הלימודים -  תשפ"ב 

 הורים ותלמידים יקרים, 

, כאשר תלמידים למוסדות החינוךהובטוחה של  ת התלמידים נועד להבטיח הגעה סדירה  ומערך הסע

 , (המאושרים)  שמועברות אלינו מבתי הספר  הלימודמערכת שעות  להתאם  נבנית ב  ההסעים  תוכנית

 . ביישוב ומחוצה לוהנמצאים 

  הן בחזור הלוך ומטעם המועצה הן בהסעות  יהיו    )ספטמבר(  בחודש הראשון ללימודיםהוחלט כי  

הרצון שלנו  אף על כי  חשוב לנו לציין  והוד השרון.כפר סבא , הנרענבחטיבת חצב,  התלמידים ל לכל

יציאת  ליאלצו התלמידים להמתין  יתכנו מצבים בהם  ו   ,שרי כלל, לא תמיד זה אפ  שהתלמידים לא ימתינו

 הישוב. ההסעות לכיוון 

בתיה"ס התיכוניים בכפר  מחטיבת חצב ומ  של תלמידי  אופן החזרה  נעדכן על   ספטמברחודש  במהלך  

 הודעה על כך תצא בנפרד. וסבא, כולל אורט שפירא 

בשעות  מידי יום    לוח ההסעות,  יפורסם  ניםהלימודים הראשו  יבמהלך חודש ו  החל מהשבוע הבא

הפייסבוק  ,  אחה"צ המועצה  הרשמיבדף  הרשמי(  של  הדף  מנשה  בקבוצ  )אלפי    תויועבר 

 .  "נאמני ההסעות"של   - whatsappה

 למערך ההסעות:  החדשיםלמצטרפים מידע חשוב 

של התחבורה תחנות האוטובוס    בכל  באוטובוסים שמוציאה המועצה והם עוצרים הואהאיסוף   •

 הציבורית הפזורות ביישוב. 

ישירות    ימשיכווהרכבים המלאים    האיסוף יתחיל בתחנה הנמצאת ברח' הערבה  -גבעת טלב •

 . נוסעי הישוב הותיק םצרו בטרמפיאדה וישולבו ע, רכבים שיהיו מלאים בחלקם יעליעדם

 ין יעד הנסיעה. בחלון הקדמי של כל רכב יצו •

 נת בלו"ז ההסעות המפורסם.ולהמתין בתחנת ההסעה בשעה המצוי לדייקיש  •

 

 ולעדכן. 09-9538205או למח' החינוך  09-9538200להתקשר למוקד במידה ונוצרה בעיה, ניתן 

   שימו 
כל  כך במהלך  הקפיד עללהסעה תתאפשר רק עם מסיכה המכסה את הפה והאף ויש לעליה 

 הנסיעה. 

 

 חינוך.  מחלקת נסיעה טובה ושנה מוצלחת, 
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 . לימי היכרות, 29.8.21  -ה להלן ההסעות שיוצאות כבר ביום ראשון הקרוב

 

 אורט שפירא  

 .קיתהו ישובממשיך לו בשעה  (ברח' הערבה מתחיל) גבעת טלמ 09:00 בשעה -הלוך

 14:10 בשעה -חזור

 

 חצב 

 ' הערבה()מתחיל ברח 08:00בשעה  -הלוך

   11:30בשעה  -חזור

 


