
  2022אוגוסט   -  מועצה   אזורית   "אלונה"

 ותהעליונ ותת הביניים והחטיבוחטיב לתלמידי המועצה בכתות הגן, בית הספר היסודי,

, כולנו תקווה ששנת הלימודים תשפ"ג  תחל כמתוכנן                           שלנומוסדות החינוך   לצוותילתלמידים, להורים ו

  .ספסל הלימודיםלשוב אל בחופשתכם ואתם ערוכים  אספתם כוחותובטוחים ש 1.9.22  - י חמישיום ב

)לגבי מועד סופי של פתיחת שנת הלימודים יש להתעדכן באמצעי  לנוחותכם רצ"ב לוח הסעות לבתי הספר והגנים

  .התקשורת(

  :(שימו  לב לשינוייםלהלן מועדי ההסעות למוסדות החינוך מרגע שתפתח שנת הלימודים )

מערכת ההסעות כוללת מספר אוטובוסים הנוסעים מאותו  :הסעות למוסדות החינוך בתוך אלונה

                                              יישוב לביה"ס ולגן נא הקפידו לנסוע בהסעות לפי החלוקה לכיתות ומספרי אוטובוס כפי שמצוין בטבלאות המצ"ב

מועד תחילת הלימודים לידיעתכם, מידים שאינם שייכים להסעה אליה צוותו(. )לא נוכל להסיע באוטובוס תל

 )נא שימו לב לשינוי(. 13:15 -שונתה להלימודים  סיום וגם שעת , 8:20 -בתל"י אלונה שונה ל
 

 גנים וביה"ס "אלונה"אשכול הסעות ל
                                                                             

                                      

 

 

 

 

 יש להמתין בתחנה

 דקות לפני הזמן הנקוב  5 

 

 ולביה"ס אלונה אשכול גנים בוקר מהישובים ל יסופיא
 :שישי  –בימים ראשון 

 (3(      )אוטובוס מס' 1ה'ג'++מאביאל )כתות א'+ב' – 07:40
 (1)אוטובוס מס'    )גנים(                       מאביאל  – 07:45
 (2+ו'(          )אוטובוס מס' 2מאביאל )כיתות ד'+ה' – 07:50
 (1)אוטובוס מס'             (             מעמיקם )גנים  - 08:00
 (3 )אוטובוס מס'            (עד ו' י )כתות: א'"מג. ניל -  08:00

 יםיצהר יפיזור
 "אלונה" מביה"ס

 פיזור בימי ראשון   
 (  'ב - 'תות אילאביאל )כ –013:2

 ב'(   - 'לגבעת נילי )כיתות א – 13:20
 ('ו - 'תות גילאביאל )כ  - 15:05
 ('ו -' תות גילג. ניל"י )כ – 15:05

  פיזור בימים שני עד חמישי :
 ו'(   –תות א' ילאביאל )כ –013:2

 '(ו -לגבעת נילי )כיתות א'  – 13:20
 :  פיזור בימי  שישי

 ו'( -תות א' יכ)לאביאל  –11:45
 ו'( -לגבעת ניל"י )כיתות א'  – 11:45
  מהצהרון בבבית הספר פיזור  צהרון:

 )לג. ניל"י + אביאל( 15:50בימים ראשון עד חמישי בשעה:  
 
 
 
 
    

 צהריים יפיזור
 הגניםאשכול מ

 

 חמישי:  -בימים ראשון 
                            )חיצוני(+ אביאל לעמיקם  -14:00

                                                   בימי שישי:
 לאביאל + לעמיקם (:אוטובוס מועצה)-12:45

 (1 'מסאוטובוס )
                              

  מהצהרון באשכולפיזור  צהרון:
 16:00בימים ראשון עד חמישי בשעה:  

 
 

 (חמישי – ראשוןבימים הסעות למבואות עירון )              
                       .הסעות באחריות בי"ס מבואות עירוןה בבוקר:                   

 )אוטובוס המועצה (                                    14:20ב:  בימים ראשון עד חמישימבית הספר פיזור  ם:יבצהרי                  

    )אוטובוס מועצה( 16:00 :פיזור נוסף מבי"ס בשעהביום ראשון                                   
 מבואות עירוןאחריות ביה"ס ב 16:00 -בשאר הימים הפיזור ב                                  

 
 שאר הימים )באחריות ביה"ס(                                                  ס
 
 

 

 "כרמים"בי"ס הסעות ל

 :חמישי רביעי, שני, ם בימים : ראשון,יצהרי יפיזור                      : חמישי -ראשון  בימים: בוקר מהישובים איסופי
 15:25,    14:35 ,  13:50                                        (2-מס')אוטובוס   עמיקםמ  -   07:00

                                                                                        :ביום שלישיפיזור צהריים                                         (1-')אוטובוס מסמאביאל   -  :0007
                                                                      15:25   ,13:50                                          (3-')אוטובוס מס י"מג. ניל  -  07:00

  :ביום שישיצהריים פיזור                  (3' טובוס מס)או :בימי שישי -איסוף בוקר מהישובים

     11:40                         מאביאל -7:15מעמיקם  -7:05  י"מגבעת ניל-7:00



 ותנוהל התנהלות בהסעלהלן 

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

 האוטובוסים מלאים, לכן:  -( בשל הגידול המבורך של ילדי אלונה בכל מוסדות החינוך 2        

 לא יוכלו להשתמש בהסעה לגנים בבוקר ובצהריים. – גניםגבעת נילי לאשכול ילדי א.            

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

 : לכלל התלמידים המוסעים לכל מוסדות החינוך השוניםג.            

               עם אישור ביה"סרק בצהריים  ,וניםאין אפשרות להסיע בבוקר למוסדות החינוך הש              

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

 שהינן סמוכות לביתו של התלמיד בלבד ) ורק בישוב בו הילד גר(.               

 משמע, כל ילד יעלה על ההסעה בבוקר ובצהריים בישוב בו הוא מתגורר בלבד.              

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

 ( הורים הממתינים לילדים בתחנות מתבקשים להחנות את רכבם שלא במפרץ 4        

 ייה המיועד לאוטובוסים )בכל התחנות ובכל הישובים(.החנ            

 מצלמות אבטחה ברכבי המועצה.מותקנות למען בטיחות הילדים  ( לידיעתכם5        

 חגורות בטיחות

 .חלה על כל הנוסעים חובת חגירת חגורות בטיחות

 .ההורים מתבקשים להנחות את ילדיהם לחגור חגורות בטיחות באוטובוסים

 בבוקר ובצהרים באחריות ההורים.ההסעה בתחנות  וההמתנה עימם איסוף הילדים 

 בעיות משמעת בהסעות
 אי חגירת חגורות, השחתת ציוד וכד' יטופלו התנהגות אלימה באוטובוס,כגון:בעיות משמעת בהסעות ובתחנות ההסעה 

  (.מההסעה וחיוב הורים על נזקים בחומרת הדין ) כולל השעיה

 .בטיחות הילדים יש לשים לב להוראות  ולהקפיד על קיומםלמען 

 מסוף היסעים סמוך לבית ספר אלונה )ליד מרכז הפיס בעמיקם(

הורידם בכיכר הסמוכה למסוף בית הספר מתבקשים ללעצמאית הורים המסיעים את ילדיהם : בית ספר אלונהלהורי ילדי  .1

כנס לביה"ס יהזיתים אל המדרכה בקצה מסוף ההסעות ומשם לה, בנוסף יש להנחותם ללכת רגלית דרך כרם ההסעות

  .(פניים וילדים המגיעים רגלית או באדרך שער המסוף. )הערה זו חלה גם על 

                                השנה לא תהיה תחנה להעלאת והורדת ילדי גנים במסוף ביה"ס –להורי ילדי הגנים מעמיקם  .2

 הגנים בג. ניל"י אשכול למתחם  מסוף היסעים

ומול  שבאשכול הסמוכים לצהרון רימון מתבקשים להשתמש במפרצי החנייההורים המסיעים את ילדיהם עצמאית לגנים 

   .את ילדי הגנים במסוףבצהריים  שם יוריד בבוקר ויעלה למסוף ההסעות שבאשכולובוס יכנס האוט .י("מועדון ג.ניל

 .בבוקר ובצהריים לזמן קצוב כאשר האוטובוסים יכנסו ויצאו מהמסוףהדרך המובילה למסוף תיסגר 

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

 

 ובטוחה של ילדינו לאורך השנה. נסיעה מהנה ואפשרהתקנות יכללים וה יישוםעמידה בזמני ההסעה, 

השעות שתקבע בהמשך על ידי מוסדות החינוך ובהתאם ים ותלוי במערכת ימערך ההיסעים הינו בסיס לשינו

 )מערכות הלימודים מתייצבות בדרך כלל לאחר החגים( לעומס בכבישים

 במידה ויהיו שינויים נודיעכם בהמשך.  
                          

 ובטוחה שנת לימודים פוריהאיחולי ב

 נוכיים:ילתלמידים ולצוותים הח

 ראש המועצה

 קב"ט המועצה,, ותרבותמחלקת חינוך 

 ם במועצהיצוות הנהגרכז ההסעות ו

 קצין בטיחות בתעבורה


