
 

 

 ' כסלו תשפ"א י                                                                                                                                                                                       בס"ד

 2021 ינואר  07 חמישי יום                                                                                   

 

 סגר ג'  -המיוחד הסעות תלמידי החינוך הנדון:

 

 מודים.תקיימים לימה' וביום שישי לא -'בימים א 8:00-14:00עות ילמדו בין השך תלמידי החינוך המיוחד ה אותו קבע שר החינובהתאם למתוו

 

 שהסעות למוסדות הלימודים בחינוך המיוחד יפעלו כסדרם.וודא בתי הספר כדי לשעות הלימודים ב זנו אתלאור זאת ריכ

 

 בריאות איתנה.פורה והמשך לימודים מאחלים לכם 

 

 ת.ובמסלולי ההסעווד שעות הלימהשינויים במוסדות הלימוד על ל כם בנוסףיע לה לשגרה נודמיד עם תום הסגר והחזר

 

 

 בברכה,           

 מדור הסעות           
 ,מחלקת חינוך          
 מועצה מקומית קרני שומרון           

 

 

 



 

 

 

 הערות  יום ו  ר פיזו איסוף  חברה מסיעה עיר מגורים  מוס"ח 

 לא כולל מועדונית 14:00 רגיל אמיל בני ברק ניצן 
 כולל מועדונית 18:00

  אין

  רגיל אמיל  שתילים 
14:00 

  אין

ית יאושר מול ב -וניתמועד אין 14:00 רגיל אמיל  אוהל שרה
 ספרה

  אין  רגיל אמיל בני ברק תיכון אמונה 

  אין 13:20 רגיל אמיל הרצליה נתיב  

  אין  רגיל אמיל  מפתן 

  אין 14:00 07:30 אמיל  גן דרור 

 14:00ה -א אמיל שוהם  מישירים 
 13:30יום ג': 

  אין 

 ' סבב א -12:30 רגיל אמיל אריאל אורט יובלים 
 ב'  סבב  -13:30

  אין

 חנ"מ בלבד   13:30א,ב,ה  8:00 אמיל רבבה רבבה
 לא לומדים -ג,ד

  אין

  אין 12:50 8:00 אמיל יקיר יקיר ממד 

 פורסם דרך בית הספרי אין   אמיל רבבה חזור בלבד רבבה 

 טרם פורסם אין  רגיל אמיל כפר סבא אופירה נבון 

 רה , עד לחזדודרגע בביכ אין 14:00 רגיל אמיל כפר סבא גן ברק

 אין לימודים  1.2021. -9-10 אין 14:30,16:00 8:00 אמיל כפר סבא בית ספר סאלד 

 טרם פורסם אין  רגיל אמיל כפר סבא ר סבא כפ  גוונים

 רה , עד לחזדודרגע בביכ אין ( 13:30-)יום ג',ד' 12:50 רגיל אמיל כפר סבא בן גוריון כפר סבא 

   13:30 רגיל אמיל כפר סבא אולפנית הראל 
 רק בימי רביעי וחמישי

 בוע לא לומדים  כל הש אין
 ד,ה  מיםרק יו

 םרסם פוטר אין  רגיל אמיל כפר סבא סבא כפר  –מפתן  

  אין 12:45 רגיל אמיל כפר סבא בא סר כפ  –ון  חטיבת אל 

  אין לומדים בזום  רגיל אמיל כפר סבא בית ברל  -סףא-תיכון עמי

  אין     



 

 

 הערות  יום ו  ר פיזו איסוף  חברה מסיעה עיר מגורים  מוס"ח 

       

עיריית  -17:45מועדונית עד  אין 14:00 7:30 אור ציון ראש העין נאות אילנה  
ראש העין הודיעה 

 שהמועדוניות לא יפעלו

  אין 13:30 רגיל אור ציון ראש העין עתיד 

 17:30רוצים  רגיל אור ציון ראש העין אוהל אשר 
 14:00מאושר 

 אין מענה אין

  אין 14:00 רגיל אור ציון בני ברק אולפנת צביה  

   אין 14:00 רגיל אור ציון תל אביב  און 

  אין 14:00 רגיל אור ציון פדואל גן שיקומי פדואל 

  אין 14:00 7:30 אור ציון בני דרור שירת הלב בני דרור 

  אין 14:00 08:00 אור ציון יד הרמב"ם  בית אקשטיין יד הרמב"ם

 ה -ימים ב -רק כיתות יא' יב' אין 14:00 ו' -אין יום א ו אור ציון פ"ת אמית 

  אין  רגיל אור ציון פ"ת רעות 

 13:35 -מעריך ב -לא עדכנו אין  רגיל אור ציון פ"ת עתיד 

 14:00 רגיל אור ציון פ"ת חטיבת שלום 
 16:30 -מועדונית

  אין

ישיבת כפר גנים כיתת  
 תקשורת 

  11:45 13:30 רגיל אור ציון פ"ת

   13:00 7:15 אור ציון נחלים טכנולוגי נחלים 

 אין 14:00 רגיל אור ציון פ"ת מיתרים  
 

 

  אין  רגיל אור ציון  גן פנינה  

 0528650194שימרית:  אין 14:00 רגיל אור ציון רעננה יונתן 

כל  -כמו במתכונן הרגילה אין 13:30 רגיל אור ציון רעננה יחדיו 
 יום בשעה אחרת 

  אין 14:00 8:00 אור ציון רעננה הדר

  אין 13:45 רגיל אור ציון רעננה ליאור)אתגר( 

משמר   -הבית של תמר
 השרון 

 רגיל אין 14:00 רגיל אור ציון משמר השרון



 

 

 הערות  יום ו  ר פיזו איסוף  חברה מסיעה עיר מגורים  מוס"ח 

  אין 13:30 8:00 אור ציון רופין בית אקשטיין רופין 

  אין 12:45 רגיל אור ציון אריאל אור זבולון 

 אין הסעות אין   אור ציון אריאל עליזה בגין 

 חזרה באמצעות תחב"צ  אין  רגיל גבלים כפר סבא אורט שמיר 

 חזרה באמצעות תחב"צ  אין  רגיל גבלים כפר סבא שפירא   רטאו

 חזרה באמצעות תחב"צ  אין 14:00 רגיל גבלים השרון הוד ת נעמ"

 חזרה באמצעות תחב"צ  אין     

 חזרה באמצעות תחב"צ  אין 11:40 8:00 גבלים כפר סבא כצנלסון 

  אין 12:45 8:00 גבלים קדומים נחשון בנים 

  אין 12:55 8:55 גבלים קדומים נחשון בנות 

  אין     

  אין 12:50 רגיל חלפ רבבה רבבה ממד לביא

  אין 12:45 רגיל חלפ רבבה רבבה חן השומרון 

  אין 13:45 רגיל חלפ אלפי מנשה  גן סחל"ב 

  אין 12:45 רגיל חלפ אלפי מנשה  צופה שרון 

  אין 12:45 רגיל חלפ אלפי מנשה  חצב חנמ

       

 

 לפניות ושאלות

 קדם האפשריאנו נשתדל לתת את המענה המתאים והראוי בה

 , 09-7940-310 -, שני משרד09-7940-313 -אוריה משרד

  0523803902 -, אוריה אישי0526-162-417-מענה בכל שעות היוםכוננות לטלפון 

 
 מחלקת חינוך , מדור הסעות - אילו אוריה

 ומרוןקרני שקומית מועצה מ


