
  2021אוגוסט     -   מועצה   אזורית   "אלונה" 

 לתלמידי המועצה בכתות הגן, בית הספר היסודי, 

 ות העליונ ות ת הביניים והחטיבוחטיב
                                           שלנו:                                                        מוסדות החינוך    לצוותילתלמידים, להורים ו

בחופשתכם   אספתם כוחותלמרות הקיץ המאתגר, נו מקווים שא בפ" תשתחל  שנת הלימודים   1.9.21 ךריאבת עי רבייום ב

  .לנוחותכם רצ"ב לוח הסעות לבתי הספר והגנים .ספסל הלימודיםלשוב אל  ואתם ערוכים 

   :שימו  לב לשינויים

 

 גנים וביה"ס "אלונה" אשכול הסעות ל
יישוב  טכוללת מספר אומערכת ההסעות   וובוסים הנוסעים מאותו  , )לכן חלקם אוטובוסים צהובים של המועצה  גןל לביה"ס 

                                                                              הקפידו לנסוע בהסעות לפי החלוקה לכיתות כפי שמצוין בטבלאות המצ"ב .נא ואחרים חיצוניים(. 

ב א  )ל להסיע  שייאוטובוס  נוכל  שאינם  צוותום  כיתלמידים  אליה  שונה   .(להסעה  אלונה  בתל"י  הלימודים  תחילת              מועד 

   .שונתה( שעת הסיוםגם )ו  הוקדמה לבית ספר תל"י אלונה ישובים המבבוקר שעת האיסוף ש   לבימו לכן נא ש, 8:15 -ל

                                                                             

                                      

 

 

 

 

 

 
י  דקות לפנ  5נה יש להמתין בתח

 ב  הנקוהזמן  

 

 ה"ס אלונהולבי אשכול גנים ל בוקר מהישובים פייסוא
 י:שיש   -בימים ראשון  

 ( 1'  מס  )אוטובוס                  ( ' ה ד'+ + 2ג'   מאביאל )כתות:  –  07:40
 ( 2וטובוס מס'  )א              (  1+ ג' ב' א'+   :מאביאל )כתות   –  07:45
                                                                      ( 3טובוס מס'  או )                                  (  )גנים  מאביאל    –  07:50
 חיצוני(   אוטובוס )                (     בלבד   ' ו   ות מאביאל )כית    -  07:50
 ( 2  אוטובוס מס' )                       בד(  )ילדי גן בל   מיקם מע    -  07:55
 ( 1  )אוטובוס מס'                ( עד ו'   י )כתות: א' " . ניל מג   -   08:00

 ה""אלונ מביה"סים יצהר יפיזור
 2021  -בחודש ספטמבר 

 :  עד חמישי ראשון  בימים  ור  פיז 
   (  ' ו   –)כתות א'    אביאל ל   –:5213

 (  ה'   -  )כיתות א' נילי  לגבעת    –  13:25
 (  ו' י )כיתות  " ניללגבעת    –  13:40

 :  השנה לאורך כל    -שישי     מי בי ר  פיזו 
 ו'(   -כתות א'  ) לאביאל    –11:45
 (  ה'   -  )כיתות א' י  " ניללגבעת    –  11:45
 (  ו' י )כיתות  " ניללגבעת    –  12:05

 
 ועד סוף השנה:  2021  -ודש אוקטובר ח מ
 :  בלבד   ראשון   בימי פיזור     
     ( ב -ת א כתו )   אביאל ל   –:5213

 (   ' ב   -ת א' )כיתו נילי  לגבעת    –  13:25
 ו( -לאביאל )כתות ג   -15:05
 ו( -ת ג ניל"י )כתו   לג.   –  15:05
 :  ישי ם שני עד חמ בימי פיזור  

   (  ' ו   –)כתות א'    אביאל ל   –:5213
 (  ה'   -  )כיתות א' נילי  לגבעת    –  13:25
 (  ו' י )כיתות  " ניללגבעת    –  13:40

 
             

 

 צהריים ירוזיפ

 הגניםאשכול מ
 

 :ישי חמ     -שון  ים רא בימ 
 ( י חיצונ )   לעמיקם     -   (   1'  מס )   לאביאל   -14:00

                                 
 
                                                      מי שישי:בי 

 ( 1'  מס)   לאביאל   (:יל במקב טובוסים  או ) -12:45
 ( 2  מס' )   לעמיקם                                                 

 

 
 

 (חמישי – ראשוןבימים סעות למבואות עירון )ה              
                           בי"ס מבואות עירון:  הסעות באחריות ה   :     בבוקר                            

 יה"ס( באחריות ב )   16:00  :  ב          ( המועצה    אוטובוס )   14:20:  ב הספר  מבית  פיזור    ם: י בצהרי                             

 

 "כרמים"בי"ס הסעות ל
 :חמישי   רביעי,   שני,   : ראשון, בימים  ם  י צהרי   י פיזור                            :  חמישי   -ראשון    בימים:  בוקר מהישובים   פי איסו 

   , 52:51     , 14:35     , :0513                                                (  2-מס' )אוטובוס     עמיקם מ     -     00:07
                                                                                            :ביום שלישי   פיזור צהריים                                                     ( 1-' )אוטובוס מס מאביאל      -    :0007

                                                                             15:25     , 13:50                                               ( 3-' מס )אוטובוס    י " מג. ניל    -    07:00
   :שי ביום שי צהריים  פיזור                            ( 3'  ס מס טובו )או   :בימי שישי   -איסוף בוקר מהישובים 

         12:25                                  מאביאל   -7:15   מעמיקם -7:05    י " מגבעת ניל-7:00



 ות סע התנהלות בהלהלן נוהל 

 ( ההסעות ישמשו להסעת התלמידים  רק מישוב המרוחק מהמוסד החינוכי  בו לומד הילד. 1        

        

 האוטובוסים מלאים, לכן:   -החינוך י אלונה בכל מוסדות ילד ך שלהגידול המבור ( בשל2        

 קר ובצהריים. בהסעה לגנים בבו לא יוכלו להשתמש  – יםגנגבעת נילי לאשכול ילדי א.            

 לא יוכלו להשתמש בהסעה לבי"ס אלונה בבוקר ובצהריים.   - לבי"ס אלונה –עמיקם ילדי ב.            

 :  מידים המוסעים לכל מוסדות החינוך השוניםלתל ה לכלג.            

                .השוניםך נוחיחברים למוסדות ה ובצהריים יע בבוקר אין אפשרות להס              

 יהיה בתחנות ההסעה הקבועות,  -( א. האיסוף בבוקר למוסדות החינוך,  ומהם חזרה  בצהריים  3       

 . בישוב בו הילד גר(תלמיד בלבד ) ורק של ה לביתוהינן סמוכות  ש              

 ל ההסעה בבוקר ובצהריים בישוב בו הוא מתגורר בלבד.יעלה עע, כל ילד משמ              

 שנקבעה לו במערכת.ב. כל ילד יעלה  עם סיום לימודיו להסעה בצהריים בהתאם לשעה           

  רץת את רכבם שלא במפלהחנו תבקשיםים בתחנות מ( הורים הממתינים לילד4        

 בכל הישובים(.התחנות ו וסים )בכליה המיועד לאוטובהחני            

 מצלמות אבטחה ברכבי המועצה. מותקנות למען בטיחות הילדים  ( לידיעתכם5        

מהנחיות קורונה:  על התלמידים )חוץ מילדי גנים( והוריהם,                                                                                      

                        . הנסיעה זמןאוטובוס וכל ה  לעליהמרגע  במתחם התחנות,  י, הציבורבשטח  לעטות מסיכת פה ואף       

   ."קורונה"הבתקופת לאוטובוסים חל איסור מוחלט על עליית הורים         

 טיחות ות בחגור

 .חלה על כל הנוסעים  חובת חגירת חגורות בטיחות

 . ות באוטובוסיםיחבטת חגורו ההורים מתבקשים להנחות את ילדיהם לחגור

 . אחריות ההוריםבבוקר ובצהרים בההסעה בתחנות  וההמתנה עימם הילדים וף איס

 בעיות משמעת בהסעות
 אי חגירת חגורות,  ,מה באוטובוסהתנהגות אליכגון:בעיות משמעת בהסעות ובתחנות ההסעה 

 (. על נזקים יםורה וחיוב בחומרת הדין ) כולל השעייה  מההסעה השחתת ציוד וכד' יטופלו    

 בהתאם לעומס בכבישים. המשך וותלוי במערכת השעות שתקבע ב ים הינו בסיס לשינויםהיסערך העמ •

    במידה ויהיו שינויים נודיעכם בהמשך. •
 :קיומם עליש לשים לב להוראות  הבאות ולהקפיד דים למען בטיחות היללכן,  

 עמיקם(ב  יס ז הפמוך לבית ספר אלונה )ליד מרכ היסעים ס . מסוף א
ילדי   .1 ילדיהם  :  אלונהספר  בית  להורי  לר מתבקשבית הספלעצמאית  הורים המסיעים את  הורידם בכיכר הסמוכה ים 

ס כניים אל המדרכה בקצה מסוף ההסעות ומשם לה, בנוסף יש להנחותם ללכת רגלית דרך כרם הזיתלמסוף ההסעות

  .(פניים ואלית או ב רגם ילדים המגיעיזו חלה גם על המסוף. )הערה  לביה"ס דרך שער
ו את רכביהם בסמוך חנת ביה"ס, יחנועולים להסעה מת  המתגוררים בעמיקםי הגנים  הורים לילד:  אשכול הגניםרי  להו .2

 בתחנה הסמוכה למרכז הפיס. , וימתינו לאוטובוס עם ילדיהם למסוף ההיסעים

                                    

 ם בג. ניל"י  הגני אשכול למתחם  מסוף היסעים. ב
ומול    שבאשכול  הסמוכים לצהרון רימון  שתמש במפרצי החנייהמתבקשים לה ם עצמאית לגנים  הורים המסיעים את ילדיה

 . את ילדי הגנים במסוףריים  בצה  שם יורידו בבוקר ויעלו  למסוף ההסעות שבאשכול  ובוסים יכנסוהאוט    .י("מועדון ג.ניל

 .כאשר האוטובוסים יכנסו ויצאו מהמסוף  ף תיסגר בבוקר ובצהריים לזמן קצובלמסו דרך המובילהה

 למען בטיחות ילדינו.עם הצוות  הינכם מתבקשים לשתף פעולה , הורים

 

                                  השנה. ובטוחה של ילדינו לאורך הנהנסיעה מ ואפשרהתקנות יכללים וה שוםיי עמידה בזמני ההסעה, 

 ובטוחה  שנת לימודים פוריהלי איחוב

 : נוכיים יידים ולצוותים החלתלמ
 ראש המועצה 

 ת חינוך ותרבו  מחלקת

 צה ם במועיצוות הנהג

 צין בטיחות בתעבורה ק

 קב"ט המועצה 


