
14:00- פיזור יום חמישי 14:00- פיזור יום רביעי 13:00- פיזור יום שלישי 13:00- פיזור יום שני 13:00- פיזור יום ראשון 

קריית חינוך יסודיקריית חינוך יסודיקריית חינוך יסודיקריית חינוך יסודיקריית חינוך יסודי

ישובישובישובישובישובישובשעהמסיעמסלול

אבשלום/ מגןמגןחולית+סופה+כרם שלום/ מגן מגן/  12:40 ילדי מצויינות מגן/  אבשלוםשוורץ/מוטי-מועצה1

ניריםניריםניריםניריםניריםהדס+ עין הבשור כניסה 07:15מסיעי שדרות3

דקלדקלשדי אברהםדקלדקלעמיעוז+  אוהד מרכזית 07:05צפון הנגב4

07:05צפון הנגב5

 עין הבשור רימון 7:15+ (10)גבולות 

יבול(לפי הצורך)גבולות+ עין הבשור רימון (לפי הצורך)גבולות + עין הבשור רימון (לפי הצורך)גבולות + עין הבשור רימון (לפי הצורך)גבולות + עין הבשור רימון (39)

שדה ניצן כל התחנותשדה ניצן כל התחנותשדה ניצן כל התחנותשדה ניצן כל התחנותשדה ניצן כל התחנותשדה ניצן כל התחנות07:05מסיעי שדרות6

באריבאריבאריבאריבאריבארי07:10מסיעי שדרות7

רעיםרעיםרעיםרעיםרעיםמגן/רעים07:15מסיעי שדרות8

(לפי הצורך)שדה ניצן + ישע אבשלום/(לפי הצורך)שדה ניצן + ישע (לפי הצורך)שדה ניצן + ישע שדה ניצן+ ישע /  12:40 ילדי מצויינות (לפי הצורך)שדה ניצן + ישע  נירים7:30/ אורים07:10שליו/אילן-מועצה9

רעים לפי הצורך+  אורים רעים לפי הצורך+  אורים רעים לפי הצורך+  אורים רעים לפי הצורך+  אורים /שדי אברהםרעים לפי הצורך+  אורים עין השלושה07:20דני/שמעון-מועצה10

(לפי הצורך)גבולות+עין הבשור רימוןיבוליבוליבוליבולדקל07:05צפון הנגב11

(ילדי מועדונית לפי הצורך)+אוהד (ילדי מועדונית לפי הצורך)+אוהד (ילדי מועדונית לפי הצורך)+אוהד (ילדי מועדונית לפי הצורך)+אוהד (ילדי מועדונית לפי הצורך)+אוהד (59אוטובוס )אוהד 07:05רוני-מועצה12

באריבאריבאריבאריבאריבארי07:10שער הנגב13

ניר עוזניר עוז  ניר עוזניר עוז/ 12:40 ילדי מצויינות ניר עוזניר יצחק07:10חיים/מאיר- מועצה14

(ילדי מועדונית+ ילדי חוגים )מבטחים (ילדי מועדונית+ ילדי חוגים )מבטחים דקל(ילדי מועדונית+ ילדי חוגים )מבטחים (ילדי מועדונית+ ילדי חוגים )מבטחים יתד07:05שער הנגב15

צרכנייה+ עין הבשור שיטה 07:15שער הנגב16

ילדי +תלמי אליהו+ג +ב+צוחר א

מועדונית

ילדי +תלמי אליהו+ג +ב+צוחר א

מועדונית

ילדי +תלמי אליהו+ג +ב+צוחר א

מועדונית

ילדי +תלמי אליהו+ג +ב+צוחר א

מועדונית

ילדי +תלמי אליהו+ג +ב+צוחר א

מועדונית

בארי/צרכנייה+הדס+עין הבשור כניסהצרכנייה+הדס+עין הבשור כניסהצרכנייה+הדס+עין הבשור כניסהצרכנייה+הדס+עין הבשור כניסהצרכנייה+הדס+עין הבשור כניסהכרם שלום+ סופה + חולית 07:00רמי/ אדוארד- מועצה 17

צאליםצאליםצאליםצאליםצאליםתלמי אליהו+ ג + ב + צוחר א 07:05שלמה-מועצה18

(מרכזון)מגן + תלמי יוסף (מרכזון)מגן + תלמי יוסף (מרכזון)מגן + תלמי יוסף (מרכזון)מגן + תלמי יוסף (מרכזון)מגן + תלמי יוסף פריגן07:05שער הנגב19

גבולותגבולותגבולותגבולותגבולותאבשלום07:10שער הנגב20

ניר יצחקניר יצחקניר יצחקניר יצחקניר יצחקיבול07:05שער הנגב21

פריגןפריגןפריגןפריגןפריגןמבטחים07:10שער הנגב22

יתדיתדיתדיתדיתדשדי אברהם07:05צפון הנגב23

נירים לפי הצורך+ עין השלושה נירים לפי הצורך+ עין השלושה נירים לפי הצורך+ עין השלושה נירים לפי הצורך+ עין השלושה נירים לפי הצורך+ עין השלושה תלמי יוסף07:10שער הנגב24

צרכנייה+ שיטה +עין הבשור כניסהצרכנייה+ שיטה +עין הבשור כניסהצרכנייה+ שיטה +עין הבשור כניסהצרכנייה+ שיטה +עין הבשור כניסהצרכנייה+ שיטה +עין הבשור כניסהגבולות07:10שער הנגב25

חולית+סופה+כרם שלוםחולית+ סופה + כרם שלום דקלחולית+ סופה + כרם שלום חולית+ סופה + כרם שלום (1יום ג מועצה סידור )צאלים 07:10שער הנגב26

ניר עוז07:20שער הנגב27
ילדי  + (לפי הצורך)אוהד + עמיעוז 

מועדונית

ילדי  + (לפי הצורך)אוהד + עמיעוז 

מועדונית

ילדי  + (לפי הצורך)אוהד + עמיעוז 

מועדונית

ילדי  + (לפי הצורך)אוהד + עמיעוז 

מועדונית

ילדי  + (לפי הצורך)אוהד + עמיעוז 

מועדונית

שדי אברהםשדי אברהםאבשלוםאבשלוםשדי אברהםישע+ שדה ניצן הרחבה 07:05שער הנגב28

(רמי)בארי (שוורץ)בארי (אדוארד)בארי (אדוארד)בארי (שי)בארי בארי07:10(728שי )מועצה 29

ילדי מועדונית+ מבטחים משה בן אבי30

ניר יצחק מרכזון+ יתד הרחבה ניר יצחק מרכזון+ יתד הרחבה ניר יצחק מרכזון+ יתד הרחבה ניר יצחק מרכזון+ יתד הרחבה ניר יצחק מרכזון+ יתד הרחבה ניר יצחק+ יתד הרחבה 07:05שער הנגב31

(לפי הצורך)ניר עוז + כיסופים (לפי הצורך)ניר עוז + כיסופים (לפי הצורך)ניר עוז + כיסופים (לפי הצורך)ניר עוז + כיסופים (לפי הצורך)ניר עוז + כיסופים ניר עוז+ כיסופים  07:10צפון הנגב32

איסוף בוקר

קריית חינוך יסודי

הסעות תלמידים- ג "שנת הלימודים תשפ


