 10אוגוסט2016 ,
ו' אב ,תשע"ו
סימוכין 84593 -
לכבוד
הורי ותלמידי בי"ס ברוייאר
ואולפנת צביה חפץ חיים וישיבת צביה קטיף
הגרים במושב בני ראם
שלום רב !

הנדון :הסעות תלמידים לשנת תשע"ז

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה ,נערכת המועצה כמידי שנה להסעת
התלמידים למוסדות החינוך השונים.

 האוטובוסים לביה"ס "ברויאר" מתחילים את האיסוף בשעה  07:25בדיוק .
האיסוף יהיה מתחנות ההסעה כפי שהיה בשנת הלימודים שעברה.
מועדי האיסוף והפיזור יותאמו למערכת השעות שתיקבע על ידי בית הספר.
הודעה על כך תבוא בנפרד ,פירוט ומיקום בהודעה נוספת.
החברה המבצעת את ההסעות היא חברת "אלתי" .08-8570270
 הסעות לאולפנה בחפץ חיים יחלו את האיסוף בשעה  07:35מתחנות ההסעה
הקבועות.
הסעות אלו יבוצעו על ידי חברת "ידעי הסעות" 052-8270548
 הסעות לישיבת צביה קטיף יחלו את האיסוף בשעה  07:00מתחנות ההסעה
הקבועות.
הסעות אלו יבוצעו על ידי חברת "ידעי הסעות" 052-8270548
 חברות ההסעה קיבלו הנחיות בטיחות והסבר מפורט על כל הקווים.
 הנהלות בתי הספר עודכנו בפרטי מערך ההסעות.
 יש להדריך את הילדים בנושא זהירות בדרכים בזמן ההמתנה בתחנה,
ובעת העליה והירידה מהאוטובוס ,ישיבה וחגירת חגורת בטיחות כחוק.
 תלמידים המבקשים לצרף להסעה חבר ,יוכלו לעשות זאת על בסיס מקום פנוי
בלבד.
בדבר שאלות ופרטים ניתן להתקשר לח"מ לטל 050-5994098 .או למחלקת החינוך
במועצה  08-8634207או למזכירות בית הספר.08-8634250 :
העתק :מר אלי אסקוזידו –ראש המועצה
הרב דוד עסיס  -מנהל מח' חינוך
חגי שררה-קב"ט

בברכת שנת לימודים טובה
ונסיעה בטוחה ,
חנה כהנא מנהלת היסעים.

 10אוגוסט2016 ,
ו' אב ,תשע"ו
סימוכין 84593 -
לכבוד
הורי ותלמידי בי"ס ברוייאר
הגרים במושב בני ראם
שלום רב !

הנדון :תחנות היסעים  -ברויאר

מסלולי האיסוף והפיזור נעשים בהתאם לתחנות שנקבעו ועל פי מספר התחנות
המופיעים על גבי התחנות.
האיסוף בבוקר לבית ספר ברויאר מתבצע ב  3אוטובוסים  ,במסלולים הבאים :
 אוטובוס מס'  -1בני ראם ימינה  ,אוסף בתחנה מס'  1נכנס לרח' ההדס ואוסף
את התחנות שברחוב זה(תחנות  ) ,2,3,4ויוצא .
 אוטובוס מס'  – 2בני ראם שמאלה  ,אוסף בתחנות  9ו 11 -בלבד ויוצא
 אוטובוס מס'  -3נכנס בכניסה של מסמיה אוסף בתחנה מס'  5וברחוב הרקפת
תחנות  6ו 7-ותחנה  8שליד הגשר.
הסדר זה תקף גם לפיזור כאשר כל בית הספר מסיים באותה שעה ,
הילדים יפוזרו בהתאם לאיסוף בבוקר.
כאשר יש שני אוטובוסים בפיזור  ,אוטובוס אחד הוא ימינה  ,תחנות 9+ ,1,2,3,4
אוטובוס שני הוא שמאלה  ,תחנות 11+ ,5,6,7,8
על כן ,נדרשים ההורים להתעדכן במיקום ובמספרי התחנות ,להדריך את ילדיהם
בהתאם ולוודא שהתלמידים מעודכנים במיקום התחנות ובהסדרי האיסוף והפיזור.
 האיסוף יהיה מתחנות ההסעה בלבד.
החברה המבצעת את ההסעות היא חברת "אלתי".
בדבר שאלות ופרטים ניתן להתקשר לח"מ לטל 050-5994098 .או למחלקת החינוך
במועצה  08-8634207או למזכירות בית הספר.08-8534250 :
העתק :מר אלי אסקוזידו –ראש המועצה
הרב דוד עסיס  -מנהל מח' חינוך
חגי שררה -קב"ט

בברכת שנת לימודים טובה
ונסיעה בטוחה ,
חנה כהנא מנהלת היסעים.

