שימו לב לשינויים!

הסעות

אנו מציעים את ההסעות הבאות (הלוך וחזור) בכל יום.
בשל מיעוט משתתפים ביטלנו בשנים האחרונות מספר הסעות ברגע האחרון ,והדבר
גרם מפח נפש לנרשמים .בעקבות זאת צמצמנו השנה את קווי ההסעות המוצעים ,ואנו
מקווים ,שכל מה שמתוכנן אכן יתקיים .אם בכל זאת יתברר לקראת מועד ההסעה
שמספר הנרשמים נמוך – ההסעה תבוטל ,והודעה תישלח לנרשמים.
 .1נא לדייק בזמנים ובמקום ההמתנה; ההסעות לא יחכו למאחרים.
 .2מקום בהסעה מובטח רק לנרשמים מראש.
 .3מחירי הנסיעה נקבעו מתוך התחשבות ברחוקים ,ולא תהיה הנחה לעולים בדרך.
התשלום להסעות – מראש ,עם התשלום לימי העיון.
 .4ההסעות מהצפון והמרכז יוצאות מוקדם כדי לא להיקלע לפקקים וכדי לאפשר תפילה
והתארגנות לאחר הנסיעה הארוכה.
 .5ההסעות מאלון שבות בסוף ימי הלימוד תצאנה בשעה  25 ,17:45דקות אחרי תום
השיעור האחרון.
 .6אוטובוסים שעוברים בבוקר בצומת הגוש ,יאספו את אלה שיגיעו לצומת; אין צורך
ברישום מוקדם.
 .7ביום הסיורים תתקיימנה הסעות אלו בלבד (ראה גם סעיפים ד-ה בעמוד :)18
• מאלון שבות  -מסלול ( 1601הסעה חזור לאלון שבות – בשעה  17:30בלבד!)
• מבנייני האומה – אוטובוס יעמוד בכניסה למרכז הקונגרסים (בנייני האומה) לרשות
משתתפי הסיורים (אין צורך להירשם לנסיעה זו); יציאה בשעה  .8:00בשעה 17:30
יצא אוטובוס מטדי לבנייני האומה (אין צורך בהרשמה מראש) .סיורים שמסתיימים
מאוחר יותר יעברו באזור התחנה המרכזית.
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גם השנה לא תתאפשר חניית רכבים פרטיים באלון שבות בימי העיון ,והבאים ברכב
פרטי יחנו במגרש חניה מחוץ ליישוב ,ויסעו באוטובוסים אל המכללה .פרטים מלאים
יפורסמו לקראת ימי העיון באתר המכללה.

מחירי הסעות
ירושלים1601 ,1100 :
 ₪ 10לכל כיוון
בית שמש11058 :
 ₪ 20לכל כיוון
מעלות (1104 :)1104
כיוון אחד  ,₪ 50הלוך וחזור ₪ 75
מרכז ודרום1110 ,1107 ,1106 ,1105 :
כיוון אחד  ,₪ 40הלוך וחזור ₪ 60

שומרון ובנימין1109 ,1102 :
כיוון אחד  ,₪ 30הלוך וחזור ₪ 45
המחיר "הלוך וחזור"
הוא לנוסע אחד ובאותו היום בלבד

הסעות
תחנות
 1100מירושלים
בימי הלימוד:
ראשון-חמישי
 1601מאלון שבות
ביום הסיורים בלבד;
הסעה חזור ב17:30 -
בלבד.
 1102ממעלה אדומים

חדש!
ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים
 1104ממעלות

ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים
 1105מהמרכז

ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים

שעה

11000
11001
11002
16011
16012
16013

מבנייני האומה
מתחנת הרכבת במלחה
מגילה (רח' רוזמרין ,בתחנה ליד בית מס' )6
מאלון שבות (מהכיכר ליד קופ"ח מאוחדת)
מצומת הגוש (לכיוון ירושלים)
מצומת אפרת (על הכביש הראשי)

8:15
8:30
8:40
7:30
7:35
7:35

11021
11022
11023
11024

ממצפה יריחו (על הכביש הראשי)
מכפר אדומים (על הכביש הראשי)
ממעלה אדומים (מצפה נבו  ,בית הכנסת "פני שמואל")
ממעלה אדומים (תחנת אוטובוס ליד המשטרה)

7:20
7:25
7:35
7:40

11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058

ממעלות (ליד ביכנ"ס הרמב"ם)
מנהריה (צומת הכניסה לכיוון דרום)
מעכו (מתחם הום סנטר ,ליד משרד הפנים)
מקרית מוצקין (צומת צבר)
לב המפרץ (בתחנת האוטובוס לכיוון יגור)
מצומת יגור (על הגשר לכיוון יקנעם)
מצומת התשבי (לכיוון יקנעם)
מיקנעם – תחנת דלק פז (על הכביש הראשי)
מחדרה (מול המשטרה לכיוון דרום)
מצומת כפר הרא"ה
מצומת השרון (בית ליד) (בתחנה לכיוון רעננה)
מצומת רעננה (לכיוון צומת גהה)
מצומת מורשה
מצומת גהה (בתחנה לכיוון דרום)
מצומת קוקה קולה ומבר אילן (בתחנות של קו )400
מצומת מסובים (בתחנה של קו )400
מתחנת הרכבת בית שמש (בכיכר שליד התחנה)

5:45
6:00
6:10
6:20
6:30
6:35
6:40
6:45
6:10
6:15
6:20
6:50
7:00
7:10
7:15
7:25
8:10

תחנות
 1106מהדרום

ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים
 1107מדימונה,
מירוחם ומבאר שבע
ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים
 1109משומרון
ומבנימין

ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים
 1110מרחובות
וממודיעין
ההסעה לא תתקיים
ביום הסיורים

11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11101
11102
11103

מנתיבות (מול מגדל המים)
מצומת כפר מיימון (לכיוון סעד)
מקיבוץ סעד (בתחנה בכניסה לקיבוץ)
מצומת גבים (בתחנה לכיוון יד מרדכי)
מהכניסה לאשקלון (בתחנה לכיוון תל אביב)
ממרכז שפירא (בתחנה על הכביש הראשי)
מצומת מסמיה (בתחנה לכיוון ירושלים)
מדימונה (ליד מפעל הפיס ב"אגד")
מירוחם (ליד האיצטדיון)
מבאר שבע (מול תחנת הדלק ב"אגד")
מבאר שבע (בטרמפיאדה ביציאה מן העיר)
מאבן שמואל (בתחנה על הכביש הראשי)
מקרית גת (ליד המשטרה)
מקרני שומרון (חניון לפידים ,מול הקניון)
מקדומים (תחנת הדלק)
מאריאל (תחנת הדלק)
מצומת תפוח (לכיוון עלי)
מעלי (משער היישוב)
משילה (בשער העליון)
מעפרה (בשער)
מתחנת הדלק בפנייה לפסגות
מרחובות (בי"ס אמי"ת בנות  -רח' לח"י )36
ממודיעין (בתחנת רכבת מרכז)
מהכיכר בכניסה לנוף איילון

שעה
7:00
7:05
7:15
7:25
7:45
8:10
8:25
6:45
7:00
7:30
7:35
7:50
8:00
6:10
6:25
6:45
6:55
7:10
7:20
7:35
7:45
7:20
7:55
8:00
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