
 יסודי  קריית החינוך -פיזור \איסוף –שנת לימודים תשפ"ב 

 הסעות
 תשפ"ב

 איסוף בוקר 
 קריית חינוך יסודי 

 ישוב  שעה  מסיע מסלול 

 ( 28עין השלושה ) 07:25 מועצה 1

 (42כרם שלום+סופה+חולית ) 07:00 מועצה 2

 (50עין הבשור כניסה+הדס ) 07:05 מסיעי שדרות 3

 (27(+עמיעוז )10הרחבה )שדה ניצן  07:05 צפון הנגב 4

 (47אוהד ) 07:05 צפון הנגב 5

 ( 55שדה ניצן כל התחנות ) 07:05 מסיעי שדרות 6

 ( 45בארי ) 07:10 מסיעי שדרות 7

 (48רעים ) 07:05 מסיעי שדרות 8

 (44מגן ) 07:25 מסיעי שדרות 8

 (35אורים ) 07:05 מועצה 9

     מועצה 9

 ( 44ישע ) 07:00 מועצה 14

     מועצה 14

 (49דקל ) 07:05 צפון הנגב 11

 (39( +עין הבשור רימון)10גבולות ) 07:00 מועצה 12

 ( 45בארי ) 07:10 שער הנגב  13

 ( 57צוחר א+ב +תלמי אליהו ) 07:00 מועצה 10

 (55יתד )  07:05 שער הנגב  15

 כניסה+שיטה+צרכנייהעין הבשור  07:10 שער הנגב  16

     מועצה 17

 ( 54ניר יצחק ) 07:00 מועצה 18

 (39נירים ) 07:25 מועצה 18

 ( 31פריגן ) 07:00 שער הנגב  19

 ( 37אבשלום ) 07:05 שער הנגב  20

 ( 49יבול ) 07:05 שער הנגב  21

 ( 29מבטחים ) 07:00 שער הנגב  22

 (42שדי אברהם ) 07:05 צפון הנגב 23

 (44תלמי יוסף ) 07:05 שער הנגב  24

 ( 54גבולות ) 07:05 שער הנגב  25

 (45צאלים ) 07:05 שער הנגב  26

 (52ניר עוז ) 07:20 שער הנגב  27

     שער הנגב  28

 ( 45בארי ) 07:10 שער הנגב  29

 (36יתד הרחבה ) 07:10 שער הנגב  31

 (33כיסופים ) 07:20 צפון הנגב 32

 

 



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

 קריית חינוך יסודי  קריית חינוך יסודי  קריית חינוך יסודי 

 ישוב ישוב ישוב

 מגן מגן מגן

 סופה, חולית, כרם שלום שדי אברהם  אבשלום 

 נירים נירים נירים

 שדי אברהם  סופה, חולית, כרם שלום סופה, חולית, כרם שלום

עין הבשור רימון + גבולות )לפי 
 הצורך( 

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

 שדה ניצן כל התחנות שדה ניצן כל התחנות שדה ניצן כל התחנות

 בארי בארי בארי

 רעים רעים רעים

      

 ישע ישע ישע

  
ילדי מצויינות לנופי   13:40
   הבשור

 אוהד  אוהד  אוהד 

  
ילדי מצויינות לנופי   13:40
   הבשור

 יבול יבול יבול

מבטחים )ילדי חוגים + ילדי  
 מועדונית(

מבטחים )ילדי חוגים + ילדי  
 מבטחים )ילדי חוגים + ילדי מועדונית( מועדונית(

 בארי בארי בארי

 צוחר א'+צוחר ב' + תלמי אליהו צוחר א'+צוחר ב' + תלמי אליהו צוחר א'+צוחר ב' + תלמי אליהו

 ניר עוז ניר עוז ניר עוז

 אורים +  רעים לפי הצורך  אורים +  רעים לפי הצורך  רעים לפי הצורך אורים +  

 עין הבשור כניסה+הדס+צרכנייה
עין הבשור  

 עין הבשור כניסה+הדס+צרכנייה כניסה+הדס+צרכנייה 

 צאלים  צאלים  צאלים 

      

 תלמי יוסף+מגן)מרכזון( תלמי יוסף+מגן)מרכזון( תלמי יוסף+מגן)מרכזון(

 גבולות  גבולות  גבולות 

 ניר יצחק  ניר יצחק  ניר יצחק 

 פריגן פריגן פריגן

 יתד יתד יתד

 עין השלושה  עין השלושה  עין השלושה 

 עין הבשור כניסה+שיטה + צרכנייה
עין הבשור כניסה +שיטה+  

 עין הבשור כניסה+שיטה + צרכנייה צרכנייה 

 דקל  דקל  דקל 

 עמיעוז+שדה ניצן)לפי הצורך  עמיעוז+שדה ניצן)לפי הצורך(  עמיעוז+שדה ניצן)לפי הצורך( 

 אבשלום  אבשלום  שדי אברהם 

 בארי בארי בארי

 יתד הרחבה+ניר יצחק מרכזון  יתד הרחבה+ניר יצחק מרכזון  יתד הרחבה+ניר יצחק מרכזון 

 כיסופים  כיסופים  כיסופים 



 13:00 -פיזור יום חמישי  14:00 -פיזור יום רביעי 

 קריית חינוך יסודי  קריית חינוך יסודי 

 ישוב ישוב

 מגן מגן

 אבשלום  אבשלום 

 נירים נירים

 סופה, חולית, כרם שלום סופה חולית כרם שלום 

 יבול עין הבשור רימון +גבולות)לפי הצורך( 

 שדה ניצן כל התחנות ניצן כל התחנותשדה 

 בארי בארי

 רעים רעים

    

 ישע ישע

    

 אוהד  אוהד 

    

 עין הבשור רימון+גבולות)לפי הצורך(  יבול

 מבטחים )ילדי חוגים + ילדי מועדונית( מבטחים )ילדי חוגים + ילדי מועדונית(

 בארי בארי

 צוחר א'+צוחר ב' + תלמי אליהו א'+צוחר ב' + תלמי אליהוצוחר 

 ניר עוז ניר עוז

 אורים +  רעים לפי הצורך  אורים +  רעים לפי הצורך 

 עין הבשור כניסה+הדס+צרכנייה עין הבשור כניסה+הדס+צרכנייה

 צאלים  צאלים 

    

 תלמי יוסף+מגן)מרכזון( תלמי יוסף+מגן)מרכזון(

 גבולות  גבולות 

 ניר יצחק  ניר יצחק 

 פריגן פריגן

 יתד יתד

 עין השלושה  עין השלושה 

 עין הבשור כניסה+שיטה + צרכנייה עין הבשור כניסה+שיטה+ צרכנייה

 דקל  דקל 

 עמיעוז+שדה ניצן)לפי הצורך(  עמיעוז+שדה ניצן)לפי הצורך( 

 שדי אברהם  שדי אברהם 

 בארי בארי

 יתד הרחבה+ניר יצחק מרכזון  יתד הרחבה+ניר יצחק מרכזון 

 כיסופים  כיסופים 

 

 

 

 



  יסודי  קריית החינוך - יום שישי פיזור\איסוף –שנת לימודים תשפ"ב   
 איסוף יום שישי -קריית חינוך יסודי 

 מסיע מסלול  ישוב  שעה 

 מסיעי שדרות 1 ישע  07:00

 צפון הנגב 2 מבטחים 07:05

 מועצה 3 עיו הבשור כניסה+הדס 07:05

        

 צפון הנגב 5 יתד 07:05

 צפון הנגב 6 אוהד  07:05

 צפון הנגב 7 כרם שלום, סופה, חולית 07:00

 מועצה 8 שדה ניצן )כל התחנות(  07:05

 מסיעי שדרות 9 כיסופים  07:20

 מסיעי שדרות 10 בארי 07:10

 מסיעי שדרות 11 בארי 07:10

 מסיעי שדרות 12 רעים 07:10

 מסיעי שדרות 12 מגן 07:30

 צפון הנגב 13 ניר יצחק  07:10

 צפון הנגב 14 (+עין הבשור רימון 10גבולות) 07:05

 מסיעי שדרות 15 גבולות 07:05

 מסיעי שדרות 16 צאלים  07:10

 מסיעי שדרות 17 שדי אברהם 07:05

 מסיעי שדרות 18 עין הבשור כניסה+שיטה + צרכנייה 07:10

 מסיעי שדרות 19 יבול  07:05

 מסיעי שדרות 20 דקל  07:05

 מסיעי שדרות 21 תלמי יוסף  07:05

 מועצה 22 שדה ניצן הרחבה+עמיעוז  07:05

 מועצה 23 צוחר א+ב'+ תלמי אליהו 07:00

 מסיעי שדרות 24 אורים  07:05

 מועצה 25 נירים 07:25

 מועצה 26 ניר עוז 07:20

 מסיעי שדרות 27 פריגן 07:05

 צפון הנגב 28 בארי 07:10

 מסיעי שדרות 30 אבשלום 07:05

 מועצה 31 עין השלושה  07:25

 צפון הנגב 32 יתד הרחבה 07:10

 

 

 

 

 



 פיזור יום שישי -קריית חינוך יסודי 

 מסיע מסלול  ישוב  שעה 

 מסיעי שדרות 1 ישע  12:15

 צפון הנגב 2 מבטחים 12:15

12:15 
עיו הבשור כניסה + הדס +  

 מועצה 3 צרכנייה 

 מועצה 4 מגן 12:15

 צפון הנגב 5 יתד 12:15

 צפון הנגב 6 אוהד  12:15

 צפון הנגב 7 סופה, חולית, כרם שלום 12:15

 מועצה 8 שדה ניצן )כל התחנות(  12:15

 מסיעי שדרות 9 כיסופים  12:15

 מסיעי שדרות 10 בארי 12:15

 מסיעי שדרות 11 בארי 12:15

 מסיעי שדרות 12 רעים 12:15

        

 צפון הנגב 13 ניר יצחק  12:15

12:15 
עין הבשור רימון+גבולות)לפי  

 צפון הנגב 14 הצורך 

 מסיעי שדרות 15 גבולות 12:15

 מסיעי שדרות 16 צאלים  12:15

 מסיעי שדרות 17 שדי אברהם 12:15

12:15 
עין הבשור כניסה+ שיטה + 

 מסיעי שדרות 18 צרכנייה 

 מסיעי שדרות 19 יבול  12:15

 מסיעי שדרות 20 דקל  12:15

 מסיעי שדרות 21 תלמי יוסף  12:15

 מועצה 22 עמיעוז+שדה ניצן לפי הצורך  12:15

 מועצה 23 צוחר א' + צוחר ב'+תלמי אליהו 12:15

 מסיעי שדרות 24 אורים  12:15

 מועצה 25 נירים 12:15

 מועצה 26 ניר עוז 12:15

 מסיעי שדרות 27 פריגן 12:15

 צפון הנגב 28 בארי 12:15

 מסיעי שדרות 30 אבשלום 12:15

 מועצה 31 עין השלושה  12:15

 צפון הנגב 32 יתד הרחבה 12:15

 


