ב"ה ,כ"ה באב תשע"א
 25באוגוסט 2011
מספרנו  472
לכבוד
הורי ותלמידי בי"ס ברוייאר
ואולפנת צביה חפ חיי
הגרי במושב בני רא
שלו רב,
הנדו! :הסעות תלמידי לשנת תשע"ב
לקראת שנת הלימודי הבאה עלינו לטובה ,נערכה המועצה כמידי שנה
להסעת התלמידי למוסדות החינו $השוני.
להל! פירוט ההסעות:
.1
.2
.3
.4
.5

אוטובוס מספר   1נכנס מכביש  40אוס& בשעה  7:30מרחוב האור!
תחנה  1וחלק מילדי תחנה מספר ) 2פינת רח' אור!הדס( וממשי$
לבי"ס ברוייאר.
אוטובוס מספר   2נכנס מכביש חפ חיי בשעה  7:25ואוס&
מתחנה מס' ) 11ליד משפחת סובול( וכ! איסו& מהתחנות ברחוב
הדס ) (2_3_4ורחוב רקפת )תחנה  (6+ 7וממשי $לברוייאר.
אוטובוס מספר   3אוס& ברחוב רקפת תחנה מס' ) 7מי שנשאר(
ותחנה מס'  8ברחוב אור! ליד הבית של ב! דוד וממשי $לתחנה מס'
 9מול רח' סיגלית וממשי $לברוייאר.
אוטובוס מספר )  4אוטובוס חוזר( לבנות האולפנה בחפ חיי
ולבי"ס בני ביסודות  תחילת איסו& מבני רא בשעה .7:45
תלמידי ברוייאר לא עולי על האוטובוס הזה.
אוטובוס מספר   5הסעת ילדי גני היוצא בשעה  7:25מבני רא,
בית חלקיה ,יד בנימי! וממשי $ליסודות.

סיו לימודי בשבוע הראשו! בבי"ס ברוייאר:
מסיימי כול בשעה 11:55
יו ה' 1/9
מסיימי כול בשעה .11:55
יו ו' 2/9
בית הספר יפרס את מערכת השעות ובהתא לכ $יבוצעו ההסעות.
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חברת ההסעה קיבלה הנחיות בטיחות והסבר מפורט על כל הקווי.
האוטובוסי מלאי ומחושבי  אבקש לעלות כפי הנכתב לעיל.
הנהלות בתי הספר מודעות למער $ההסעות.
יש להדרי $את הילדי בנושא זהירות בדרכי בזמ! ההמתנה בתחנה,
בעליה ובירידה מהאוטובוס.
ילדי שמאחרי הסעות אלה או ילדי שמביאי חברי יצטרכו
לדאוג לעצמ על בסיס מקו פנוי בלבד יוכלו להצטר&.
מערכת הפיזורי תקבע בהתא למערכת בית הספר.

בדבר שאלות ופרטי נית! להתקשר למזכירת מחלקת החינו $במועצה
 ,08רכזת הסעות – חנה –
 ,08 – 08מזכירת בית הספר088534250 :
088634207
.050
0505994098

בברכת שנת לימודי פורייה
ונסיעה טובה,
אמיר אלמושנינו
מנהל מחלקת החינו$
העתק :מר אלי אסקוזידו  /ראש המועצה.
חברת אלתי הסעי.
איל!  /החברה למשק וכלכלה.
הגב' דורית קליי!  /מנהלת בי"ס ברוייאר.
הרב דוד הורובי  /ראש האולפנה.
מר נפתלי שוש!  /קב"ט המועצה.
הגב' טובה ש  /רכזת גני.
אתר אינטרנט של המועצה.

