
 
 
 

 
 
 

       , יקריםותלמידים הורים 

                                                                 התלמידים נאחל הצלחה לכל  – נפתחה תש"פשנת הלימודים 

למען הסדר הטוב ובטיחותם של התלמידים להלן מס'  

 הנחיות:

תחנה בהתאם  מערך ההסעות הותאם לפי מס' התלמידים העולים מכל  .1
   לכתובת התלמיד. 

 יש להגיע בזמן לתחנת ההסעה. .2
 יש להקפיד לעלות מהתחנה הקרובה ביותר למקום מגוריכם.  .3
לא תינתן עלייה   – שברשות התלמיד להציג את כרטיס הנוסע חלה חובה  .4

 )הוויכוח עם הנהגים מיותר...(   כרטיס.הצגת ה לאוטובוס ללא 
חל איסור לדחוף מכבדת,  העלייה והירידה מהאוטובוס תעשה בצורה  .5

 . ולהידחף
אין לעמוד על הכביש או לשבת על המדרכות ההמתנה הינה רק בתחנת   .6

 האוטובוס. 
 

 להלן פירוט התחנות והזמנים

 תחנות הסעה בגבעת עדה 

 07:15איסוף בשעה:     הרחבה   – גבעת עדה 

תחמה מסודרת                                                                                    –רחוב הגבעה פינת הערבה 

                                                                                    תחנה מסודרת.  – 4רחוב האורנים 

                                                                             תחנה מסודרת.  – רחוב הארזים פינת רחוב ההדר 

                                                                                תחנה מסודרת.  –בסוף הרחוב  – רחוב הארזים 

                                                                                              תחנה עץ בצד ימין. – האורנים  – רחוב הארזים 

 תחנה מסודרת.  –רחוב הארזים פינת רחוב כליל החורש 

 07:15איסוף בשעה:     מרכז  – גבעת עדה 

                                                                                 תחנה מסודרת.  –מעלה הצבר פינת הרימון 

                                                                                  תחנה מסודרת. – ( 26רחוב הרימון )מול בית מס' 

                                                                                             תחנה מסודרת.   – רחוב הרימון סמטת החצב 

                                                                                                   תחנה מסודרת.  –רחוב ח"י פינת הרימון 

                                                                         תחנה מסודרת.  –)ליד הסופרמרקט(  33רחוב ח"י 

                                                                               תחנת עץ.   – פינת רחוב ח"י  רחוב הדקל 

 תחנה מסודרת.  – גבעת עדה מ היציאה לפני כיכר  –רחוב הדקל פינת הראשונים  

 

 



 
 
 

 
 
 

                                                       תחנה מסודרת.  – רחוב הרימון פינת השעורה/מעלה הצבר 

                                                                                  תחנה מסודרת. – רחוב החיטה פינת מעלה הצבר 

                                                                                                                תחנה מסודרת  –  רחוב החיטים פינת השעורים 

                                                                                    עמוד תחנה.  –( 17רחוב הרימון )בית מס'  

 עמוד תחנה.   –( 51רחוב הרימון )בית מס'  

 

 תחנות הסעה בבנימינה 

 07:20איסוף בשעה:       בנימינה

                                                    תחנה מסודרת. –רחוב ימי בנימינה פינת רחוב ההגנה )גן אורה( 

 07:20איסוף בשעה:     שכונת זרעוניה 

                                                                            תחנה מסודרת.  –רחוב השדה פינת רחוב החיטה 

 תחנה מסודרת.  –רחוב האירית 

 07:20איסוף בשעה:      שכונת ורבורג 

                                                                            תחנה ירוקה. –דרך העצמאות פינת האירית  

                                                                                    תחנה מסודרת. – מאות פינת הנדיב דרך העצ

                                                                                  תחנה מסודרת. –דרך העצמאות פינת הנורית  

                                                                                    חנה מסודרת. ת  – רחוב חבצלת פינת קורל 

                                                                                  תחנה מסודרת.  – רחוב חבצלת פינת הארז 

                                                                                         תחנה מסודרת.  – רחוב הארז פינת האלון 

                                                                                                   תחנה מסודרת.  –  13רחוב האלון 

 תחנה מסודרת.  – דרך העצמאות פינת רחוב הנביאים 

 :2507איסוף בשעה:     מי בנימינה שכונת כר

                                                                                     עץ.  תתחנ  –רחוב השחף פינת הדרור 

                                                                                         תחנת עץ. –רחוב השחף פינת רחוב הנשר 

 תחנת עץ.   –רחוב הברוש פינת היציאה מרחוב העינב 

 07:25איסוף בשעה:  תחנה מסודרת.  – )מול הצופים(   21רחוב הברוש 

 

 :4007איסוף בשעה:     מושבה בבנימינה 

                                                                                             תחנה מסודרת.  – 12רחוב ששת הימים 

                                                                                     תחנה מסודרת.  – 28רחוב ששת הימים 

 חנה מסודרת. ת  –רחוב ששת הימים פינת רחוב הערבה )מגרש כדורסל( 

                                                              תחנה מסודרת.  – רחוב הרימון פינת רחוב הגורן )ליד המחלבה( 

 תחנה מסודרת  –רחוב הרימון פינת הכרמל )תחנה בצד משאל( 

                                                             תחנה מסודרת.   –רחוב הכרמל פינת קרן היסוד )ליד בית ראשונים( 

 תחנה מסודרת.  – )מול מגרש בית"ר לשעבר(   17רחוב הכרמל 



 
 
 

 
 
 

 

 :4007איסוף בשעה:     דרך המסילה בבנימינה 

                                                                      תחנה מסודרת. –דרך המסילה פינת רחוב ששת הימים 

                                                     תחנה מסודרת. – סילה פינת רחוב הדקל )מול יקבי בנימינה( דרך המ

 תחנה מסודרת.  –רחוב הגיבורים פינת נחלת ז'בוטינסקי 

 

לא יהיו אוטובוסים נוספים לאחר שעות האיסוף   לתשומת ליבכם!

 כמפורט לעיל.  

 

 

 בטוחה ומוצלחת לכולם. בברכת שנת לימודים 

 

 

 רונית שירום, רכזת הסעות                                                                

                                                                 ronit@bin-ada.co.il 

                                                                        054-9415560 

 

 

 


