מערכת הסעות לחוגי ילדים ונוער  2017/18מעודכן 12/9/17
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

14:45
היפ פופ לכיתות ה'-ו'.
איסוף :מיגור כפ"ח לגוש.

14:45
מחול מודרני /ג'אז לכיתות ז'-ח'
 +מעופפי זבולון כיתות א'-ו'.
איסוף  :מכרמל זבולון +יגור כפ"ח לגוש.

15:20
מעופפי זבולון עתודה +נבחרת בוגרת.
איסוף :מנופית  +דרך כפ"ח ,יגור
לגוש.

15:20
היפ פופ לכיתות ג'-ד'.
פיזור  :מהגוש לכפ"ח יגור .

15:20
מחול מודרני/ג'אז ג'-ד'.
פיזור  :מהגוש לכפ"ח יגור .

15:20
18:05
מחול מודרני/ג'אז ה'-ו'.
מעופפי זבולון עתודה  +נבחרת בוגרת.
פיזור :מהגוש דרך כפ"ח  ,יגור לנופית .פיזור :מהגוש לכפ"ח יגור .

כניסה לבריכה איסוף לשער העמקים גיל 10

16:35
היפ פופ לכיתות ה'-ו'.
פיזור  :מהגוש כפ"ח ליגור.

כניסה לבריכה איסוף עד יגור גיל 12

14:35
היפ הופ לכיתות ז' – ח .
איסוף :כרמל זבולון לגוש .

כניסה לבריכה איסוף לשער העמקים גיל 10

יום חמישי
15:20
מחול קלאסי ז'-ח'-ט
 +מעופפי זבולון א'-ו'
איסוף :מנופית ,כפ"ח ,יגור ,לגוש
15:35
מחול קלאסי לכיתות ה'-ו'.
פיזור  :מהגוש לכפ"ח ,יגור .

15:50
נבחרת מעופפים בוגרת +עתודה
איסוף :מנופית דרך כפ"ח ,יגור לגוש.

16:10
היפ הופ לכיתות ט' – י'.
איסוף :מנופית דרך כפ"ח יגור לגוש.

16:15
מחול מודרני /ג'אז לכיתות ט' -י'

17:05
16:50
מעופפי זבולון א'-ו'.
היפ הופ לכיתות ז' – ח .
פיזור :מהגוש דרך ,כפ"ח יגור לנופית .פיזור  :מגוש לכפ"ח יגור .

איסוף  :מנופית כפ"ח יגור לגוש

16:50
מחול קלאסי י'-יא'–יב'
+נבחרת בוגרת מעופפים .
איסוף :מנופית ,כפ"ח ,יגור לגוש.

כניסה לבריכה איסוף עד יגור גיל 12

כניסה לבריכה איסוף לשער העמקים גיל 12

16:35
מעופפים א' -ו' לבדוק את ההסעה תבוצע
פיזור :מהגוש כפ"ח ליגור

17:45
היפ הופ לכיתות יא' -יב'.
איסוף :מנופית  ,כפ"ח לגוש .

17:35
מחול קלאסי ז'-ח'-ט
פיזור :מהגוש ליגור כפ"ח נופית .

17:05
ג'אז לירי לכיתות ז' -ח '
פיזור :מהגוש כפ"ח יגור נופית

18:20
היפ הופ לכיתות ט' – י'.
פיזור  :מהגוש יגור ,לכפ"ח נופית .

19:05
מחול קלאסי י'-יא'–יב'
פיזור :מהגוש לכפ"ח נופית.

17:50
מחול מודרני /ג'אז לכיתות יא ' -יב'
איסוף :מנופית ,כפ"ח לגוש

19:50
היפ הופ לכיתות יא' -יב'.
פיזור :מהגוש לכפ"ח נופית .

20:05
נבחרת בוגרת מעופפים.
פיזור :מהגוש לכפ"ח  ,יגור נופית .

כניסה לבריכה איסוף לשער העמקים גיל 12

18:35
מחול מודרני /ג'אז לכיתות ט' -י'
ונבחרת מעופפים בוגרת +עתודה
פיזור :מהגוש ליגור ,כפ"ח נופית .
כניסה לבריכה איסוף גיל 14

20:05
מחול מודרני /ג'אז לכיתות יא ' -יב'
פיזור  :מהגוש לכפ"ח נופית .

מערכת הסעות ניסיונית לחודשים ספטמבר אוקטובר תשע"ח
במקרה של איחור או אי הגעה של הסעה נא לצור קשר עם יוסי דבח מנהל
מחלקת תחבורה  054-6833030או דני אלימלך 0546833017
או מחלקת ספורט אורית 04-8478161

