
 
 מחלקת החינוך

 מועצה מקומית זכרון יעקב
 ים יישובי לבתי הספר לשנה"ל תשע"זמערך היסע

 

 בי"ס החורש/יעבץ לתיכון 2קו ציבורי מס' 
 60מסלול קו 

 בי"ס נילי
 73קו 

 בי"ס נילי/החיטה
 70קו מס 

 תיכון המושבה
 תיכון ממד
 21מסלול קו 

 תיכון המושבה
 תיכון ממד

 22קו 

 תיכון המושבה
 ממדתיכון 

 23מסלול קו 

 תיכון המושבה 
 תיכון ממד
  24מסלול קו 

 07:40שעה  07:40שעה  07:40שעה  07:40שעה  07:15שעה  7:150שעה  7:150שעה  7:150שעה 
 הנרקיס/במרומי הרחוב

 שד' בן גוריון/הנרקיס
 שד' בן גוריון/הכרכום

 שד' בן גוריון

 בי"ס החורש
 דרך פינלס/אח"י אילת

 הרצל/סמטת איילת השחר
 ל/סמטת יעבץהרצ

 שד' נילי/האורנים
 שד' נילי/מול בי"ס נילי

 יהוזשד' נילי/ גן דר
 החלוצים/צור

 השמורה/ברקת
 הכובשים/החלוצים

 הכובשים/העצמאות
 הכובשים/החיטה

 הדגן/הספרייה
 דרך אהרון/מכבי אש

 יצחק רבין/דרך אהרון
 מעוף הציפור/שד/ רבין

 חוחית /צופית
 חווה חקלאית ערוגות רבקה

 

 ת חוחי
 צופית 

 דרך רבין 
 דרך אהרון

 הדגן/הספרייה
 ה יהעלי

 רמת צבי דרך שרה
 הכובשים
 העצמאות

 השומר
 17שיטה ה

 החלוצים
 שד' נילי

 קדש
 כיכר רוטרי

 המדע
 צה"ל

 יפה נוף
 עציון

 יגאל אלון
 תרע"ב

 בי"ס יעבץ,
 בי"ס החורש

 ,שמורה
 ברקת
 ענבר

 חלוצים
 בי"ס נילי. 

*בצהריים יכנס 
 האוטובוס גם 

 שכונת מול היקב ל
 רח' אף על פי כן

 דרך אהרון
 נווה רמז

 כביש ראשי 
 קיבוץ גלויות

 נאות גלים
  1לפי מסלול קו 
רחוב כולל התחנה ל

 ברק 
 מרבד הקסמים

 החסידה ,
 חוחית, 
 צופית, 

 בי"ס החיטה
 הכובשים, 

 החלוצים
 בי"ס נילי

 גבעת עדן,
 הנרקיס

 בן גוריון,
 החצב,

 סיתוונית,
 פינלס, 

  הרצל,
 הנדיב,

 דרך היקב,
 דרך רבין,

 תיכון המושבה
 

שעה  24קו מס 
7:40 

גבעת עדן/ 
 הנרקיס

 בן גוריון החצב
סתוונית פינלס 

הרצל הנדיב 
 דרך היקב
 דרך רבין

 תיכון המושבה

 כיכר החורש, 
 דרך פינלס, 

 תרע"ב, 
 מעלה כרמל, 

 יפה נוף, 
 צה"ל, 
 המדע,

 השקד, 
 הנשיא,

 גן טיול, 
 הנדיב,

 דרך היקב, 
 דרך רבין, 

 תיכון המושבה

כיכר בי"ס 
 נילי,

 שד' נילי, 
 החלוצים, 
 השמורה, 

 ברקת, 
 ספיר,

 הכובשים, 
 דרך אהרון, 

 . תיכון המושבה

 הגדעונים 
 השומר 
 השיטה 
 החיטה 

 הדגן/ ספרייה
 

 תיכון המושבה 
 תיכון ממ"ד 

 א' 2מסלול קו 

 7:35שעה 

 םהגדעוני
 השומר
 השיטה

 הדגן/ספריה
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :לבכם לתשומת    
 (08:15)תחילת הלימודים  07:35תיכון המושבה בשעה . 07:15 -ה"ס היסודיים בתיבל איסוף התלמידיםשעות התחלת  .1
קו -בכרטיס רבקו. בתיה"ס יעב"ץ והחיטה גם בשעות הצהרים -לכלל בתיה"ס בבוקר באמצאות הרבהשימוש בהסעה  .2

תי תמונות דרכון שביש להצטייד  חיפה.-ניתן להסדיר בתחנה המרכזית חדרה, מרכזית חוף כרמל קו-כרטיס רבבלבד, 
 ובצילום ת.ז, ניתן להצטלם גם במקום.

הינו באמצעות תג זיהוי המונפק במועצה לאחר הסדרת התשלום. ללא בצהריים סעים יההשימוש בבתיה"ס חורש ונילי  .3
 תג זיהוי לא תתאפשר נסיעה בהסעות.

 ההסעות בצהריים בהתאם לסיום שעת הלימודים בבתיה"ס .4
 

 טוחהשנת לימודים מבורכת, מהנה ובבברכת                            
 

 ליזמי עופר    ד"ר מרים פאנויאן                                                    
 ואחראי היסעים חינוך                           מנהל קידום נוערהמנהלת מחלקת                 

 
 

 ג. עדן-מתחיל ב 2קו מס' 
 בשעות
06:00 ,06:40 ,07:15 ,08:15 ,
09:00 ,10:00 ,11:00 ,12:00 ,
13:00 ,14:30 ,15:10 ,15:30 ,
16:00 ,16:30 ,17:00 ,17:30 ,
18:00 ,18:30 ,19:00 ,19:30 

 

 


