
 

 

 

 2016/17ישוב נירית –נוהלי הסעות ביה"ס יחדיו 

 

 שלום, ילדיםלהורים ול

 לקראת שנת הלימודים הקרובה, להלן מספר הודעות:

 

 :ליווי הורים

נא  -, הכולל הנחיות וכן טבלת שיבוץ נא ראו דוא"ל נפרד בנושא -פרויקט ליווי הורים 

 עתה.שמו התאריכים שלכם ביומנכם כבר מצאו את שם ילדכם ור

 

 :חגורות בטיחות

 מותקנות חגורות בטיחות. מהישוב ובחזרה בכל האוטובוסים המסיעים תלמידים 

 לא כל הילדים ישבו חגורים. ,גם כשנשלחו אוטובוסים עם חגורותשמצאנו  עברהסיון ימנ

 על הילדים להיות חגורים, באופן רציף, מתחילת הנסיעה ועד סופה.

 העניין עם הילדים.  נבקש מכם ההורים לדון בחשיבות

 

 :הנסיעה מסלול

, 8עד מס'  1ו בכל התחנות ממס' האוטובוסים יכנסו לישוב דרך ההרחבה ויעבר כל

 כמפורט להלן.

 

 :מיקום התחנות בישוב

 ליד משפ' מרוז.הרחבה,  : 1תחנה מספר 

 .משפ' פלדוןליד הרחבה,  : 2תחנה מספר 

 .נוף השרון : 3תחנה מספר 

 ליד משפ' רייך )מאחורי הבריכה(.בה, הרח : 4תחנה מספר 

 .קורןליד משפ' ותיקה,  : 5תחנה מספר 

 ליד משפ' קולטון.ותיקה,  : 6תחנה מספר 

 ליד גן יוכי.ותיקה,  : 7תחנה מספר 

 ביציאה מהישוב.ותיקה,  : 8תחנה מספר 

 

  07:10שעת היציאה 

  +ה''ג+ ' בשכבות , 1 פראוטובוס מס

 +ו''ד+  'אשכבות  ,2אוטובוס מספר 

               

 נו זמני.יסידור מקומות הישיבה ה

 .הכתה נו באחריות ביה"ס ובתאום עם מורותיסידור הישיבה הקבוע ה

 .הבא מודתרשים סידור המקומות באוטובוסים בע

 

 על שיתוף הפעולה.תודה 

 ועדת הסעות שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה,

 

 

 

 

 

 

    



 +ה' 'ג+  'בשכבות   – 1מספר אוטובוס 

 

 זוהר תמיר בן אלון גור

 נעם גלעד 13 ליאור פלג

  עומרי  הראל 12 יהונתן שחר

 אופיר יובל 11 דניאלה גפן

 יעלי נטע  10 דור מלצר קרן ה

 שירה ב שירלי תייר 9 מיכאל יאיר

 יציאה דלת 8  שירה ב

 עילאי גלעד א 7 גת נעמה

 יהלי אמיר  6 ענבר ק נועה ר

 עינב ה עופרי 5 ףשח מאיה ל

 גיא  שחר כהן  4 נועה  תמרה

 רז רועי 3 שגב י עמית 

 שגב ו. ענבר  2 עדי ע רונה

 איתי  אביב  1 יונתן יובל 

 נהג

     

 

 

 ו'+' ד+  'אשכבות   – 2אוטובוס מספר 

 

 תמר נ. מאיה ב. עידן נטע שני

 בארי אופק 13  תמר ר.

 עלמה זוהר 12 איתי מ. בן

 נעמה דפנה 11 מיכל מעיין

 ליהי ענבל 10 עלמה נגה 

 עמית שני 9 עומר נועה

 דניאל

 

 יציאה דלת 8

 אורי ת ירדן 7 אורי מ בארי

 ליה מיקה 6 אור יונתן

 גלבוע איתי 5 שני שחר

 שקד א. אושרי 4 אסף אביב

 אמילי  זוהר 3 שקד כ  מיכל 

שבת זיו גילי בונדיז  מיכאל ריפתין איתי רון  2 

ב וולנסקישג  יערה תנחומא עופרי שטרן 1 יובל דגן  

 נהג

    

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


