
מסלולשעת תחילת האיסוףיעדי הנסיעה
ככר הדקלים- דקל- ם-נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(בנות וחטיבה צעירה,יחד עם אורות עציון בנים)אורות יהודה 

תמר-דגן06:55אורות יהודה  

תמר -דגן06:55דרך אבות

ם-נצח י- 'דקל ב- זית שמן-ככר הדקלים- פיטום הקטורת-מתתיהו הכהן07:00דרך אבות

דקל ב-זית שמן- חפציבה  -(דוד המלך פינת זרובבל' שד)' דקל ג07:00דרך אבות

ם -נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(אורות יהודה וחטיבה צעירה, יחד עם הבנות)אורות עציון בנים 

דגן07:15אורות עציון בנים

תמר07:15(יחד עם הבנות וחטיבה צעירה)אורות עציון בנים 

תמר - דגן07:15אורות עציון בנים

תמר 07:20(יחד עם הבנות וחטיבה צעירה)אורות עציון בנים 

(לא עובר בתמר)זית שמן - חפציבה- ככר הדקלים- מתתיהו הכהן-דגן07:25(יחד עם הבנות וחטיבה צעירה)אורות עציון בנים 

ככר הדקלים- 'דקל ב- ם-נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(אורות יהודה+ יחד עם הבנים )אורות עציון בנות וחטיבה צעירה  

ככר הדקלים-דגן07:25(יחד עם הבנים)ע בנות וחטיבה צעירה  "או

דגןשני אוטובוסים   07:20ע בנות וחטיבה צעירה"או

תמר07:20(יחד עם הבנים)ע בנות וחטיבה צעירה  "או

תמר -דגן07:25ע בנות וחטיבה צעירה"או

תמרשני אוטובוסים   07:40אורות עציון בנות וחטיבה צעירה

'דקל ב-נצח ירושלים-גפן-תאנה -רימון07:15(ס אריאל"יחד עם בי)אלומים בדגן 

זית שמן- חפציבה- ככר הדקלים- פיטום הקטורת- מתתיהו הכהן- (דוד המלך פינת זרובבל' שד)'  דקל ג07:20(ס אריאל"יחד עם בי)אלומים בדגן 

תמר07:40אלומים בדגן  

דגן- 'דקל ב-נצח ירושלים-גפן-תאנה -רימון07:15(ס אלומים"יחד עם בי)אריאל בתמר 

זית שמן- חפציבה- ככר הדקלים- פיטום הקטורת- מתתיהו הכהן- (דוד המלך פינת זרובבל' שד)'  דקל ג07:20(ס אלומים"יחד עם בי)אריאל בתמר 

גפן-רימון07:30(יחד עם גני המכינה וחבר)עשה חיל 

דגן07:50עשה חיל 

תמר07:50עשה חיל 

'דקל ב-'דקל ג- תמר-דגן07:50עשה חיל 

זית שמן-ככר הדקלים-פיטום הקטורת-מתתיהושני אוטובוסים   07:50עשה חיל 

זית שמן- חפציבה שני אוטובוסים   07:50עשה חיל 

'דקל ב- זית שמן- חפציבה-ככר הדקלים-פיטום הקטורת-מתתיהו07:55עשה חיל 

 

רימון- גפן- ם-נצח י- 'דקל ב- זית שמן- 'דקל ג- תמר-דגן07:15ייטב וחבר, גני יובל

:ה-ימים א -ג"ל תשפ"מערך הסעות תלמידים לבתי הספר והגנים באפרת לשנה



מסלולשעת תחילת האיסוףיעדי הנסיעה
ככר הדקלים- דקל- ם-נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(בנות וחטיבה צעירה,יחד עם אורות עציון בנים)אורות יהודה 

תמר-דגן06:55אורות יהודה  

ם-נצח י- 'דקל ב- זית שמן-ככר הדקלים- פיטום הקטורת-מתתיהו הכהן-'דקל ג-תמר-דגן07:00דרך אבות

ם -נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(אורות יהודה+ צ "חט+ ע בנות "יחד עם או)ע בנים "או

תמר -דגן07:15אורות עציון בנים

דגן  07:20אורות עציון בנים

תמר07:20ע בנים"או

זית שמן- חפציבה- ככר הדקלים- מתתיהו הכהן-דגן07:20(צ "חט+ ע בנות "יחד עם או)ע בנים "או

ככר הדקלים- 'דקל ב- ם-נצח י- גפן- תאנה- רימון07:15(אורות יהודה+ יחד עם הבנים )אורות עציון בנות וחטיבה צעירה  

ככר הדקלים- תמר-דגן07:20(אורות יהודה+ ע בנים "יחד עם או)ע בנות וחטיבה צעירה  "או

דגן07:40ע בנות וחטיבה צעירה"או

דגן07:45ע בנות וחטיבה צעירה"או

תמרשני אוטובוסים  07:40ע בנות וחטיבה צעירה"או

תמר -דגן07:45ע בנות וחטיבה צעירה"או

זית שמן- חפציבה- ככר הדקלים- פיטום הקטורת- מתתיהו הכהן- (דוד המלך פינת זרובבל' שד)'  דקל ג07:15(ס אריאל"יחד עם בי)אלומים בדגן 

'דקל ב-נצח ירושלים-גפן-תאנה -רימון07:30(ס אריאל"יחד עם בי)אלומים בדגן 

תמר07:35אלומים בדגן  

זית שמן- חפציבה- ככר הדקלים- פיטום הקטורת- מתתיהו הכהן- (דוד המלך פינת זרובבל' שד)'  דקל ג07:15(ס אלומים"יחד עם בי)אריאל בתמר 

דגן- 'דקל ב-נצח ירושלים-גפן-תאנה -רימון07:30(ס אלומים"יחד עם בי)אריאל בתמר 

 

רימון- גפן- ם-נצח י- 'דקל ב- זית שמן- 'דקל ג- תמר-דגן07:15ייטב וחבר, גני יובל

:'ימי ו -ג "ל תשפ"מערך הסעות תלמידים לבתי הספר והגנים באפרת לשנה




