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הסעות בית אריה – עופרים – תשע"ח
חברת "מרכבה"
תיכון המקיף יהוד
מס'

איזור

מספר אוטובוס/מיניבוס

.1

תלמידים  -שלב א'  +רח' ניצנים  +כרמים

אוטובוס מס  + 1רכב טרנזיט

.2

תלמידים  -שלב ד'  +אומנים

אוטובוס מס' 2

.3

תלמידים – שלב ב'  +שלב ג'  +עופרים

אוטובוס מס' 3

הערה :רצ"ב ציוות התלמידים לאוטובוסים בהתאם למקום המגורים.
האיסוף יחל בשעה  07:00בבוקר .התלמידים מתבקשים להמתין בתחנות האוטובוס
בלבד( .איזור המגורים).
שימו לב !
ב 1-בספטמבר פיזור בצהריים יתבצע ע"י  3אוטובוסים ורכב הטרנזיט בהתאמה לבוקר
בשעה .12:45
החל מה 3-לספטמבר (ועד קבלת מערכות מהתלמידים) הפיזור יתבצע בהתאם- :
בשעה  2 – 13:40אוטובוסים
בשעה  2 – 15:30אוטובוס.
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אוטובוס מס'  = 1שלב א'+רח' ניצנים
שלב א'

רחוב ניצנים

.1אלקובי נועה
 2בלוקה דניאל
.3גלרדין אופק
.4ורדי עידו
 .5חרמון שניר
 .6אנג'ל לוטם
 .7שרון אליה
 .8טפר בן
 .9ליברמן מתן
.10ספיר מיקה
 .11עיני ליאור
 .12רז מאי
 .13גיגי אוהד
 .14עדי ליר
 .15דנילוב כפיר
 .16סמו שי
 .17קלאידה יעקב
 .18שוורץ לני
.19אלגוואי נועם
 .20מאיה עדן
 .21אנג'ל טירן
 .22נעים מתן
 .23ברטל נדב
 .24חלבי בר
 .25יעקובי זוהר
 .26ליהוד מיכל
 .27עולמי אוראל
 .28שחר שקד
 .29ווסלוביצר יהונתן
 .30לוי אלון

 .31ארביב רון
 .32בלובשטיין דניאלה
 .33דן-גורי נועם
 .34חשביה נופר
 .35לוי לוטם
 .36רן תהל
 .37שחק רוני
 .38שיטרית יובל-ים
 .39ברנע אלמוג
 .40פרשקר אורי
 .41דן גורי גל
 .42שחק גל
 .43רן עילי
שכונת כרמים (ברכב טרנזיט)
 .44גודולוב אלונה
 .45יעקובוביץ’ נועה
 .46כלפה ליאם
 .47נחמד ניב
 .48נחמיאס נועה
 .49סמוחה ניצן
 .50ספיר נעמה
 .51דקל נועם
 .52חביב נדב
 .53גודולוב בן

סה"כ שלב א'+ניצנים +כרמים =  53תלמידים באוטובוס מס'1
 +אוטובוס זעיר לשכונת הכרמים בלבד.
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אוטובוס מס'  = 2שלב ב'  +שלב ג'  +שכונת עופרים
שלב ב'
 .1אגוזין גיא
 .2ארזי תומר
 .3זלוטקביץ איב
 .4צ'קרוב נועה
 .5ג'רסי ליאור
 .6שגב רועי
 .7דרור תמר
 .8סלוסטר רון
 .9צרור שי
שלב ג'
 .10אורון עילאיי
 .11טל שחר
 .12כדורי יהב
 .13מועלם יובל
 .14נוהי שחף
 .15עניא אפיק
 .16פלדמן הגר
 .17פנחסי דור
 .18חי דניאל
 .19גבאי סתיו
 .20בראל עונג
 .21מאירי גיא
 .22אלוני אופק
 .23רז שי
 .24דויקר רון
 .25נובה נוי
 .26תורג'מן דוד
 .27בלנקוב ליאור
 .28ברקו אורי
 .29יצחק אופק

-4שכונת עופרים
 .1אבירש אביתר
 .2בלנגה אלין
 .3בן עטיה עומר
 .4בקווא נגה
 .5וידר שלו
 .6סאני שון
 .7סקיזאדה אמיר
 .8פניאל עילם
 .9קופמן אליה
 .10שמידט עומר
 .11זכות עדי
 .12בקלניק לינוי
 .13קחלון רום
 .14כהן אושר
 .15לוי מעיין
 .16קשקש סהר
 .17מוטאי נועם
 .18קרקו מאיה
 .19סקיזדה אורין
 .20סולימן שי
 .21דבורה מיתר
 .22נחום סתיו

סה"כ שלב ב'  +שלב ג'  +עופרים = 51תלמידים באוטובוס מס' 2
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אוטובוס מס'  = 3שלב ד'  +שכונת אומנים
שלב ד'
 .1בר סימן טוב תאיר
 .2ורדי רוני
 .3יצחק אליאן
 .4לוי מור
 .5לוינסון שי
 .6שהינו יניב
 .7הררי שירן
 .8הררי עדן
 .9בוגופולסקי דודי
 .10בוגופולסקי מישה
 .11שירזי שביט
 .12שלום מאיה
 .13ברגיג ויקו
 .14אלפסי בר
 .15ליבוביץ רותם
 .16סלטי נועם
 .17קלים חנה
 .18טולר יהונתן
 .19אסנהיים דרור

-6שכונת אומנים
 .20אהרון שחר
 .21אוליאל קורל
 .22אוליאל שניר
 .23אופיר רוני
 .24אלבוקרה נועה
 .25בלנגא עידו
 .26בן יצחק רותם
 .27ברנר יואב
 .28גרינברג נועם
 .29גרינברג עמית
 .30דואניס יובל
 .31נעים יהונתן
 .32סדון אופק
 .33שוקרון אופיר
 .34שמעונוב לינור
 .35שרף אופיר
 .36קלברס דבורה
 .37בן טובים טל
.38בשרטי ליאור
.39ליטוב יואב
.40צ'פניק יונתן
.41קורן רון
.42רבינוביץ דניאל
.43ביטון יובל
.44מליאנקר אריאל
.45כהן גל
.46אלגרבלי לירן
.47אלקובי אוריה
.48הרמן גיא
.49בלנגא אור

סה"כ שלב ד'  +אומנים =  49תלמידים באוטובוס מס' 3

