
ד"בס

תיכון/ב"חט106:20

תיכון/ב"חט207:00

תיכון/ב"חט307:00

אור השרון/גן ארז407:10

יסודי+גן ארז507:20

גן ארז607:10

אור השרון707:15

יסודי807:35

יסודי907:20

יסודי1007:20

יסודי1107:50

יסודי1207:20

יסודי1307:20

יסודי1407:30

יסודי1507:30

'מס

106:25

206:35

306:30

406:30

506:30

606:35

706:40

806:4008:10

07:45

למקום

רעננה- בתיה . כ

רעננה- אמית רננים 

רעננה- אמית רננים 

תנובות

תנובות

תנובות

תנובות

משה. צ- בכר רוסו 

משה. צ- בכר רוסו 

משה. צ- בכר רוסו 

משה. צ- בכר רוסו 

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

09-7966027' מס'  בטל06:30-15:30בין השעות ' ה-'ימים א: התחבורה' מענה טלפוני במח

 ויציאה5' תח, מכולתגאולים  

מכולת ובוסתן (5החסידה )גבעה צור משה 

(8' תח)מרכז  נורדיה 

ברכה דוגמה: מזכירת המחלקה     , רונן להב: סדרן הסעות ,  עמית אינהורן :מנהל מחלקת תחבורה

ראאד דרובי: קצין בטיחות

.איסוף תלמידים וילדי גנים יתבצע אך ורק בתחנות ההסעה המורשות

08:00
08:10

. 106חייגו , למוקד המועצה  -   077-8743647למוקד ההיסעים חייגו 

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 

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

תנובות- שער אפרים - צור משה 

גוש צפוני - 2022 -2023ג  "ל תשפ"שנה- זמני הסעות תלמידים 

הסעה' תח' ה',ד',ג' ,ב',בימים א

מבוא דותן משק פתחיה, כ"בבי' תחינוב

1,5,6' תח, מזכירותשער אפרים

3' תח, מועדוןניצני עוז

08:00ציר ראשי, חדשה' שכתנובות
08:00

07:30

ממקום

סוג נוסעיםשעת איסוף 'מס

 נורדיה

גנות הדר

 גאולים 

ניצני עוז

גאולים, ינוב,  תנובות

שער אפרים

ינוב, גאולים

תנובות

ינוב 

ממקום

גאולים , ינוב, תנובות, אפרים. ש

צור משה, גנות הדר 

ינוב, גאולים

08:10(1,2' תח)מרכז הדר. ג

איסוף שעת אפס

אפרים . ש

שער אפרים

צור משה

"דרור"תרבות וספורט , זמני הסעות לקריית חינוך

לב הפרדס

לב הפרדס

לב הפרדס

לב הפרדס


