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יש לעקוב אחר הפרסומים

ס"באתר ביה
מועצהינוב

מועצהשער אפרים 

מועצהעל הכביש הראשי' תח- ניצני עוז

מועצהעל הכביש הראשי' תח- תנובות 

"דרור"תרבות וספורט , זמני הסעות לקריית חינוך

'איסוף שעת אפס יום אממקום

09-7964888יהב  4 יסודי+ גן  07:15 תנובותינוב+ גאולים + גה "נו

תנובות
09-7997711יהב  רננים+ כפר בתיה  תיכון/ב"חט

גה"נו

ינוב
גאולים

חלום של מקום- לב השרון 

ס שונים נתניה"בי תיכון/ב"חט 1

.אין להחליף תחנות לילדים: בקשה להורים
.החלפה של תחנות גורמת לשיבוש מספרי הנוסעים באוטובוסים

.בריאה ומוצלחת, בטוחה, שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה

"לב השרון"מחלקת התחבורה במועצה האזורית 

105חייגו , למוקד המועצה
.איסוף תלמידים וילדי גנים יתבצע רק בתחנות ההסעה המורשות

2

שער אפרים

. דקות לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים2-3יש להמתין לאוטובוס 

09-7966027'  למס06:30-15:30בין השעות ' ה-'ימים א: התחבורה' מענה טלפוני במח

מועצהגאולים 

מועצהצור משה 

מועצהגה "נו

ברכה דוגמה: מזכירת המחלקה     , רונן להב: סדרן הסעות ,  יאיר משה :מנהל מחלקת תחבורה

.זכריה תורתי :קצין בטיחות

הסעה' תח' ה',ד',ג' ,ב',בימים א

09-8337737המטייל   נורדיה, נאות נורדיה
09-8337737המטייל   גנות הדר

073-2224331בון תור 
09-8337737המטייל   
09-8337737המטייל   

073-2224331בון תור ינוב על הדרך, תנובות

ניצני עוז
שער אפרים

צור משה

073-2224331בון תור 

09-8987777רונן השרון שער אפרים
04-8432939הסעות מעודה ינוב, גאולים

073-2224331בון תור ינוב
(פנימי+ ראשי ) גאולים 

ה"נוג
משה. צ, גאולים, ינוב, תנובות

מועצה אזורית לב השרון
עין - עזריאל  עין ורד - ניצני עוז -  נורדיה - משמרת - מרכז כפרי יעף - כפר יעבץ - כפר הס - ינוב - חרות - גנות הדר - גאולים - בני דרור 

תנובות- שער אפרים - צור משה - פורת - שריד 

גוש צפוני - 2020 -2021א  "ל תשפ"שנה- זמני הסעות תלמידים 
הסעה' חבממקום

שער אפרים

*2208אמצע הדרך 

09-7997711יהב 



יש לעקוב אחר הפרסומים

ס"באתר ביה

"דרור"תרבות וספורט , זמני הסעות לקריית חינוך

09-7964888יהב  

09-7997711יהב 

חלום של מקום- לב השרון 

.אין להחליף תחנות לילדים: בקשה להורים
.החלפה של תחנות גורמת לשיבוש מספרי הנוסעים באוטובוסים

.בריאה ומוצלחת, בטוחה, שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה

"לב השרון"מחלקת התחבורה במועצה האזורית 

105חייגו , למוקד המועצה
.איסוף תלמידים וילדי גנים יתבצע רק בתחנות ההסעה המורשות

. דקות לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים2-3יש להמתין לאוטובוס 

09-7966027'  למס06:30-15:30בין השעות ' ה-'ימים א: התחבורה' מענה טלפוני במח

ברכה דוגמה: מזכירת המחלקה     , רונן להב: סדרן הסעות ,  יאיר משה :מנהל מחלקת תחבורה

.זכריה תורתי :קצין בטיחות

הסעה' תח' ה',ד',ג' ,ב',בימים א

09-8337737המטייל   
09-8337737המטייל   

073-2224331בון תור 
09-8337737המטייל   
09-8337737המטייל   

073-2224331בון תור 
073-2224331בון תור 

09-8987777רונן השרון 
04-8432939הסעות מעודה 

073-2224331בון תור 

מועצה אזורית לב השרון
עין - עזריאל  עין ורד - ניצני עוז -  נורדיה - משמרת - מרכז כפרי יעף - כפר יעבץ - כפר הס - ינוב - חרות - גנות הדר - גאולים - בני דרור 

תנובות- שער אפרים - צור משה - פורת - שריד 

גוש צפוני - 2020 -2021א  "ל תשפ"שנה- זמני הסעות תלמידים 
הסעה' חב

*2208אמצע הדרך 

09-7997711יהב 


