
תוכנית הסעות בוקר 
לבתי הספר והגנים

תשפ״א

איסוף לבי‘‘ס תיכון ״ברנר״
8:20 גן הדרום

8:20 מישר
8:20 כפר אביב
8:20 משגב דב

8:20 כפר מרדכי
8:20 שדמה

8:20 עשרת: עוקף עשרת + שכונה חדשה כפר מרדכי
8:20 מביה‘‘ס בגדרות לכיכר האריה ויוצא לברנר

חשוב! האוטובוסים עוברים דרך כיכר האריה ממלאים ויוצאים, 
האחרון יוצא לא יאוחר מהשעה 8:35. יש לעמוד בזמנים 

מדוייקים, כל המאחרים יגיעו בכוחות עצמם!!

מחלקת חינוך / מחלקת תחבורה
מ.א. גדרות

מגישים

תכנית הסעות תלמידים
 תשפ״א

איסוף ביה‘‘ס גדרות וגנים
7:35 גן הדרום - גנים + ביה‘‘ס כיתות א‘ - אוטובוס צהוב

7:35 גן הדרום - ביה‘‘ס בלבד כיתות ב‘-ח‘
7:30 מישר - גנים + ביה‘‘ס במידת הצורך סבב נוסף

7:30 כפר מרדכי - גנים + ביה‘‘ס, במידת הצורך סבב נוסף
7:30 כפר אביב - גנים + ביה‘‘ס כיתות א‘-ב‘ - סבב ראשון

7:50 כפר אביב - ביה‘‘ס בלבד סבב שני
7:50 מישר - רח׳ הענפה + דרך בני + שיכון בנים חדש כפר מרדכי

7:30 משגב דב - גנים + ביה‘‘ס כיתות א‘, ב‘ סבב ראשון
7:50 משגב דב - ביה‘‘ס בלבד סבב שני

7:50 שדמה - גנים + ביה‘‘ס 
7:50 שדמה - גנים + ביה“ס שיכון בנים

איסוף ביה‘‘ס בקבוצת יבנה
7:30 ביה‘‘ס יסודי דתי + חטיבה + תיכון ק.יבנה ע“י מיניבוס

פיזור על פי המערכת כפי שיתקבלו מבתי הספר

למרות הכתוב ייתכנו שינויים במערכת ההסעות!!!
טלפון לבירורים נוספים: 08-8549100
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עדיף להפסיד רגע בחיים, מאשר חיים ברגע...



הורים וילדים יקרים!

נהגי האוטובוסים
הינם נהגים מיומנים ומקצועיים, 

העוברים הכשרות מקצועיות.
קצין הבטיחות

דואג לכשירותם של האוטובוסים
מכם ההורים

מבקשים אנו להדריך את ילדיכם 
להתנהגות נכונה וסובלנות בזמן הנסיעה.

שיתוף הפעולה שלכם הורים ותלמידים - הכרחי!
בעזרתכם נצליח לעבור את שנת הלימודים

בשלום!

12345

לרנר כרמיאל
050-6530399

סיני אבי
052-2553556

רשתי בנימין
050-5695534

יהונתן יצחק
050-6790436

דור גידי
054-2122190

תלמידים
שימו

בשעת ההמתנה לאוטובוס:     
        1. בהמתנה לעמוד על המדרכה במרחק של 

לפחות צעד אחד לאחור.    
         2. במקום שאין מדרכה - להמתין ליד עמוד התחנה.

    3. לא לרוץ לקראת האוטובוס בהגעתו - להמתין עד 
            לעצירתו המוחלטת ולפתיחת הדלתות ורק אחר כך להתקרב 

     ולעלות לאוטובוס.
4. על כל חפץ חשוד - לדווח למבוגר קרוב ולהתרחק ממקום החפץ.  

התנהגות בזמן הנסיעה באוטובוס:
1. אין לעמוד ליד הנהג ולשוחח עמו.

2. לבחור מקום ישיבה ולחגור חגורת בטיחות.
3. השיחה בין החברים תיעשה בשקט ובצורה תרבותית.

צריך לזכור! על הנהג להתרכז בנהיגה ובנעשה בדרך שלפניו.

מי ייתן ותהיה 
    שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה

        שנה מוצלחת ובטוחה!

בברכת שנה טובה,
מחלקת חינוך

מחלקת תחבורה
מועצה אזורית גדרות

בשעת הירידה לאחר עצירה מוחלטת של האוטובוס:
1. ניתן לרדת מהאוטובוס לאחר עצירתו המוחלטת ופתיחת הדלתות!

2. הירידה מהאוטובוס תיעשה במתינות.
3. לאפשר לילדים לעבור במעבר ולתת גישה לירידה.

4. לוודא שלא נשכחו חפצים.
5. לאחר הירידה, להתרחק מהאוטובוס ולהמתין עד שיסע לדרכו ורק לאחר מכן 

    להמשיך בדרככם.

בשום אופן לא לחצות את הכביש מלפני האוטובוס (חזית)
הורים - עיזרו לנו לעצור את התופעה הנוראה.

לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנו מגישים לכם את תכנית 
ההסעות לשנת תשפ"א. אנו עושים את המיטב על מנת לאפשר

לילדיכם נסיעה טובה ובטוחה למוסדות החינוך.
אנא קראו את החוברת ודאגו שילידיכם יקפידו על ההנחיות.

אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים טובה ובטוחה.

הסעות בזמן קורונה
1. יש להשאיר תמיד את המושב מאחורי הנהג פנוי.

2. יש לחבוש מסיכה (מגיל 7 ומעלה) לכל אורך הנסיעה.
    שימו לב ! יתכנו שינויים בהסעות בהתאם להנחיות ולמתווים 

    של משרד החינוך והבריאות 




