עיריית חדרה אגף החינוך
מערך הסעים לבתי הספר לשנה"ל תשע"ז1.9.2016 -
משפחות יקרות!
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז ,אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פורייה ובטוחה.
כמידי שנה נערכנו לסייע לכם להגיע בבטחה מהבית אל בית הספר ובחזרה ,להלן העידכונים לשנה זו.

בתי ספר יסודיים – קווי שירות של אג"ד
בי"ס קפלן  -קו מס'  - 83תחילת קו יחל ברח' חטיבת הנחל עד כיכר דניה וחזרה
למסלול קו ( .14שעת יציאה )07:15
בי"ס תחכמוני  +ארלוזורוב בוקר -קו מס'  - 80 -רש"י ,בן צבי ,פיינברג ,פוליצר
(יצחק רבין) הגיבורים (בית פיינברג) ,חטיבת עזרא יוספטל ,הגיבורים (להיט בראש),
בי"ס ארלוזורוב ,מתנ"ס ראשונים
(שעת יציאה .)07:15

בי"ס צפרירים  -קו מס'  - 82 -קו הבוקר בוטל (יסעו בקו )11
בי"ס הגורן  -קו מס'  - 87 -גני אלון ,קאנטרי קלאס ,דוד שמעוני ,גזית (כביש
ראשי)( .שעת יציאה )07:20
בתי ספר ניצנים ומוריה (שעת יציאה )7:15-
קו מס'  - 77גזית (בתוך השכונה) ,קאנטרי קלאס ,דוד שמעוני ,
קו מס'  - 78גני אלון.

******* עקב אילוציים תיפעוליים של אג"ד מסלול ארלוזורוב ותחכמוני אוחד בשעות הבוקר.
תלמידי פאר עם יסעו בקווי השרות העירוניים..

חטיבות ותיכוניים באמצעות קווי שרות של אג"ד
חטיבה ג' תיכון בית אליעזר – באמצעות קווי שרות

ביה"ס המקיף למדעים ולאומנויות
08:00 + 07:05
מסלול קו  - 91מסלול קו . 7
מסלול קו – 94רח' בן צבי  ,פיינברג ,האלון ,מגדל המים ,רח' ברנדס ,ההדר ,מסלול  - 07:30 –89א.העם (בצד של השוק) הלל יפה ,הנשיא ,הגיבורים
(מול להיט בראש) הרברט סמואל.
ער אציל ,יצחק רבין ,ביאליק
מסלול קו  - 95הירדן ,נהלל שכ' יוספטל (מגרש הפועל  ,אולמי ארמון דוד,
מסלול קו  - 07:30 – 90ביאליק  +שכ' ניסן.
רח' הנשיא.
מסלול קו ( - 96נחליאל  +שכ' האוצר)
.
רח' הגיבורים (אופרה)  ,86בי"ס ארלוזורוב ,אצ"ל.
ירושלים ,הנשיא ,הרצל ,גולדנברג ,חובבי ציון ,הנשיא.

רח' ביאליק ( 18גרינברג הישן)  ,אבשלום ,פיינברג ,יצחק רבין  ,משמר
הגבול ,חטיבת הנחל.
מסלול קו  – 92בית אליעזר שעת איסוף – 07:50
הפרדס מסלול קו  , 14השושנים  ,יציאת אירופה ,העצמאות  ,הרימונים.

אולפנית מבשרת ברוך  -בקווי השרות העירוניים של אג"ד .

בית שמואל  -בקווי השרות העירוניים של אג"ד

הורים ותלמידים יקרים!
זכאויות להשתתפות בהסעות יינתנו לתלמיד כתות א'  -י' ע"פ הקירטוריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך בהתאם לחוזר המנכ"ל.
ע"מ להשתמש בקווי השרות של אג"ד ולממש את ההנחות שניתנות לנוער עד גיל  , 18עליכם לגשת לתחנה המרכזית בצירוף ת.ז  +הספח שילדכם רשום בו  ,ולהנפיק
כרטיס רב  -קו .

הנפקת הכרטיס ללא עלות.
הערות כלליות
 .1לא תתאפשר עלייה לאוטובוס ללא תשלום לנהג או באמצעות רב – קו.
 .2על התלמידים להמתין כ –  5דקות לפני בוא האוטובוס.
 .3תלמידי החינוך המיוחד יוסעו ע"פ ההנחיות שנשלחו לבתי התלמידים.
האוטובוסים אינם ממתינים.

הורי התלמידים מתבקשים לשוחח עם ילדיהם על התנהגות נאותה במהלך הנסיעה
לברורים ופרטים בנושא הסעות ניתן לפנות בטלפון  04-6129624או במייל – liat-kopel@hadera.muni/il

