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                                                              כפ"ס ורעננה ולתיכוני  חצב לחטיבת הבינייםהסעות המערך מידע בנוגע ל
 גשנה"ל תשפ"ב ,אוקטובר-ספטמבר יבחודש 

 יקרים,  והורים תלמידים

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

ביישוב הנמצאים  ,המאושרים הלימוד של בתיה"סמערכת שעות נבנית בהלימה ל סעיםיהה תוכנית

ומאושרים  הסעות המועצה הינן רק למוסדות הרשמיים המוכרים ע"י משרד החינוך  .ומחוצה לו

 : חטיבת חצב, תיכוני רעננה ותיכוני כפר סבא. הישובמיפוי של ב

  מיפוי. למוסדות החינוך בהלוך ושוב    מאורגנות  הסעות   יצאוועד חגי תשרי,    בתחילת שנת הלימודים

בתיה"ס התיכוניים בכפר סבא,  חטיבת חצב וממיבחן אופן החזרה    ,ובהתאם למצב  תקופה זו במהלך  

 הודעה על כך תצא בנפרד. .כולל אורט שפירא

 בחזור   שנה ההורדהמהבחלק  ש  יחולקו כך   של ההסעות  מסלולי ההורדהכמו בשנה שעברה,    השנה,גם  

 .ההורדה תחל בגבעת טל הותיק ובחלקה תחל בישוב

 : למצטרפים החדשים למערך ההסעות

יומיים בשעות אחה"צ בקבוצת הטלגרם הייעודית: "אלפי מנשה  -לו"ז ההסעות מפורסם מידי יום •
כמו כן, קיימת קבוצת ווטסאפ סגורה של "נאמני ההסעות" בה   )חפשו אותה והצטרפו(. הסעות תשפ"ג " 

אנא וודאו שאתם יודעים מי הנציג של הכיתה/ השכבה   - י הספרחברים נציגי השכבות השונים מכלל בת 
   . שלכם

 מיקומי תחנות(  ת)מצ"ב מפ הציבורית הפזורות ביישוב של התחבורה   תחנות האוטובוס כלל מ הואהאיסוף  •

יעד  כאשר    ,בבקרים  • חלוקה למסלולים בתוך  קיימת    –ישנם מס' אוטובוסים היוצאים באותה שעה לאותו 

 בכל התחנות בישוב.    יעבור כשיש רק אוטובוס אחד הוא  על מנת שהסיבוב יהיה קצר ויעיל ככל הניתן.  הישוב  

לישוב  גם  ועל פי הצורך    שכונההתחנות בלשאר    משםו  תחיל בתחנה ברח' הערבהמהאיסוף    - גבעת טל  ב •

 רכבים מלאים ממשיכים ישירות ליעדם.   .בהתאם למסלול הנדרש הותיק 

   אנא ודאו שאתם עולים לאוטובוס הנכון.   -יצוין יעד הנסיעה הסעה בחלון הקדמי של כל רכב •

 . מים המפורס חות הזמניםולהמתין בתחנת ההסעה בשעה המצוינת בלו  לדייקיש   •

למערכות השעות המועברות אלינו מבתי הספר וכמות האוטובוסים מותאמת לכמות  שעות החזרה מותאמות   •

יש להקפיד לעלות על האוטובוס הייעודי לשעת הסיום    ,על כן   .התלמידים שאמורים לסיים בשעה היעודה 

 . )גם אם בוטל שיעור או מכל סיבה אחרת(  על מנת לא לתפוס מקום של תלמיד/ה אחרים  שלכם 

 ! עלות תלמידים שאינם תושבי הישובחל איסור מוחלט לה •

 . ין לאכול במהלך הנסיעותא •

או   09-9538205או למח' החינוך  09-9538200להתקשר למוקד , ניתן ונתקלתם בבעיהבמידה 

 054-9706036 -רכזת מערך ההסעות מטעם המועצה ברוריהלשלוח הודעת וואטסאפ ל

      שימו 

בזמן או /ו במהלך ההמתנהוונדליזם  מילולית או פיזית וכן אלימותאירוע  לכל ננהג באפס סובלנות אנו
 !סומכים עליכםעה ונפעל במלוא החומרה כלפי מי שלא יעמוד בכלל זה. נסיה

 

מחלקת החינוך.  ,מוצלחתלימודים  תשתהא שנ  



 

 

  

 

 להלן  מפת  מיקומי התחנות הפזורות בישוב ומהן ניתן לעלות/לרדת לרכבי ההסעות: 

 

 

 

 

 


