כ"ו אדר ב' התשע"ט
02/04/19
הורים יקרים

הנדון :מרוץ אפרת-גוש עציון
מערך הלימודים וההסעות ביום שישי הקרוב
ביום שישי הקרוב ,כ"ט אדר ב' ,5.4.2019 ,יתקיים מרוץ אפרת-גוש עציון.
לאור המרוץ ,מוסדות החינוך יפתחו בשעה  9:00בבוקר.
שעות סיום הלימודים נשארות כרגיל.

להלן פירוט שעות ההסעות ותחנות האיסוף למוסדות השונים ,שימו לב לשינויים:
אורות יהודה:
 -8:30סובת התאנה-רימון-יציאה מהשער הדרומי וכניסה דרך השער הצפוני (לא יהיה איסוף מהגפן והדקל על
התלמידים להגיע לסובת התאנה או לכיכר העלייה לזית)
 -8:30דגן-תמר-דקל ג'
דרך אבות:
 -8:30דגן-תמר-דקל ג'-חפציבה-זית שמן-דקל ב' (התלמידים ירדו בסמוך למרכז המסחרי בדקל ויגיעו לבית הספר
רגלית)
 -8:30מתתיהו הכהן-כיכר הדקלים-זית שמן (התלמידים ירדו בסמוך למרכז המסחרי בדקל ויגיעו לבית הספר רגלית.
לא יהיה איסוף מהגפן ומנצח ירושלים ,ההגעה לתלמידים אלו רגלית)
אורות עציון בנים ,אורות עציון בנות וחטיבה צעירה:
 -8:30דגן-תמר-דקל ג'-מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-זית שמן ( 3אוטובוסים)
 -8:30חפציבה -זית שמן
 -8:30סובת התאנה -רימון-יציאה מהשער הדרומי וכניסה דרך השער הצפוני (לא יהיה איסוף מהגפן והדקל ,על
התלמידים להגיע לסובת התאנה או לכיכר העלייה לזית) ( 2אוטובוסים)
בית הספר בתמר:
 -8:30דקל ג'-מתתיהו הכהן-ככר הדקלים-חפציבה-זית שמן-דגן
 -8:20סובת התאנה-רימון-יציאה מהשער הדרומי וכניסה מהשער הצפוני-דקל ג' (לא יהיה איסוף מהגפן ,דקל א'
ודקל ב' .על התלמידים להגיע לתאנה או לטרמפיאדה מתחת לזית לכיוון צפון)
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גני המכינה:
 -8:20סובת התאנה-רימון( -לא יהיה איסוף מהגפן והדקל על התלמידים להגיע לסובת התאנה)
יציאה מהשער הדרומי וכניסה דרך השער הצפוני-דגן-תמר-זית.

מכינת ייטב תפתח את היום במכינת חבר ברח' נחמיה ,ההסעה תוריד את הילדים בתחנה הסמוכה לאורות עציון
בנים ושם ימתין להם איש צוות מהגן.
אולפנות ראש צורים ,נווה חנה ואוריה:
לא יתקיימו לימודים.
חינוך מיוחד:
תלמידי החינוך המיוחד היוצאים מחוץ לאפרת יקבלו הודעות מהנהגים לגבי שעת האיסוף.
גני החינוך המיוחד:
 -8:20סובת התאנה-רימון( -לא יהיה איסוף מהגפן והדקל על התלמידים להגיע לסובת התאנה)
יציאה מהשער הדרומי וכניסה דרך השער הצפוני-דגן-תמר-זית-דקל ב'

גן שיאון יפתח את היום בגן הרועה ברח' נחמיה ,ההסעה תוריד את הילדים בתחנה הסמוכה לאורות עציון בנים
ושם ימתין להם איש צוות מהגן.

*זמני האיסוף משוערים ותלויים בפתיחת צירי התנועה .ייתכנו עיכובים.
נא היאזרו בסבלנות .תודה על ההבנה.

בברכה
יוסי קרוטהמר
מנהל מחלקת החינוך
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