
חוף אשקלוןז.א.מ, מנהל החינוך



שעת
איסוף

ישובים
סוג כלי  
רכב

נהג/חברה

מועצה איציק  55אוטובוס  ניצן ב  +  ניצן   07:20

מועצה רועי  55אוטובוס  ניצן ב    07:25



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכבישובים

מועצה אפריים  55אוטובוס  -דרום מרכז   , נתיב העשרה  08:00

מועצה יחיאל  55אוטובוס  -נתיב העשרה צפון  08:00

מטיילי אברהם    10רכב -נתיב העשרה הרחבה חדשה  08:00

שער הנגב  55אוטובוס  חופים  -45גברעם קיבוץ  08:00

מועצה תורגמן   55אוטובוס  חופים  -45קיבוץ  + גברעם הרחבה 08:00

מועצה רועי 55אוטובוס  חופים                                                                                                                 -24מבקיעים 08:00

מועצה יוסי 55אוטובוס  -כרמיה הרחבה    08:00

מועצה רבקה 55אוטובוס  -כרמיה קיבוץ   08:00

מועצה ראובן 55אוטובוס  -זיקים הרחבה   08:00

שער הנגב  55אוטובוס  -הרחבה   + זיקים קיבוץ  08:00

מועצה רחמים  55אוטובוס  -בת הדר   08:00

08:00
בית  , גיאה הרחבה  , תלמי יפה   , גיאה אחרי המכולת  

-(עודפים )  בת הדר תחנה אחרונה , שקמה כביש ראשי 
מועצה  שלום  55אוטובוס  



נהג/חברהסוג כלי רכבאיסוףשעת

08:00
גיאה הרחב בית  , תלמי יפה   , גיאה אחרי המכולת  

,    שקמה כביש ראשי 
מועצה  שלום  55אוטובוס  

מועצה איתן  55אוטובוס  חופים -גברעם קיבוץ     , מבקיעים 08:00

מועצה תורגמן   55אוטובוס  חופים -קיבוץ   + גברעם הרחבה 08:10

מועצה  יוסי 55אוטובוס  קיבוץ  + כרמיה הרחבה 08:10

מועצה ראובן 55אוטובוס  קיבוץ  + זיקים הרחבה 08:10

אפרייםמועצה 55אוטובוס  .צפון + מרכז + דרום -נתיב העשרה 08:10



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכבישובים

יואב הסעות  55אוטובוס  הודיה   07:30ניר ישראל 07:25

יואב הסעות  55אוטובוס  משען    07:25

יואב הסעות  55אוטובוס  חלץ 07:20

מסיעי שדרות  20מיניבוס התחנותבת הדר כל 07:25

מועצה רחמים  55אוטובוס  בית שקמה        07:15,  גיאה הרחבה 07:10

שדרות  מסיעי20מיניבוס מבקיעים  07:20כרמיה  07:15זיקים  07:10



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכבישובים

מועצה איתן  55אוטובוס  הודיה   , ניר ישראל  07:25

מועצה רבקה 55אוטובוס  משען    07:25

יואב הסעות  55אוטובוס  חלץ 07:20

מסיעי שדרות  20מיניבוס בת הדר כל התחנות                  07:25מבקיעים  07:20

מועצה רחמים  55אוטובוס  בית שקמה        07:15,  גיאה הרחבה 07:10



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכבישובים

מסיעי שדרות  20מיניבוס התחנותבת הדר כל 07:25

מטיילי אברהם    55אוטובוס  ניצן, באר גנים 07:15

מסיעי שדרות  55אוטובוס  חלץ07:15

מסיעי שדרות  55אוטובוס  הרחבהכוכב מיכאל כל הסיבוב  כולל 07:15

תמר אחת  55אוטובוס  שקמהבית 07:15

מסיעי שדרות  55אוטובוס  הודיה07:20

מועצה שמעון  55אוטובוס  הודיה, ברכיה, משען07:15

מסיעי שדרות  55אוטובוס  ישראלניר 07:20

מסיעי שדרות  55אוטובוס  ישראלניר , סילבר 07:15

תמר אחת  56אוטובוס  יפהתלמי 07:15, תחנה אחרונה  גיאה07:10

תמר אחת  56אוטובוס  ראשיבית שקמה כביש , הרחבה גיאה,  מכולת גיאה07:15

שדרות  מסיעי14רכב יפהתלמי 07:15



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכבישובים

מועצה איציק  55אוטובוס  באר גנים    07:40

שדרות  מסיעי16רכב ברכיה07:20משען  07:15,חלץ  07:00



שעת
איסוף

ישובים
סוג כלי  
רכב

נהג/חברה

יגל הסעות  16רכב ברכיה07:25

מועצה איציק  55אוטובוס  גניםבאר 07:40



שעת
איסוף

נהג/חברהסוג כלי רכב

מנשה הסעות  55אוטובוס  משען07:20

מנשה הסעות  55אוטובוס  מיכאלכוכב 07:20

מנשה הסעות  55אוטובוס  מיכאלכוכב 07:20

מועצה  שלום  55אוטובוס  מיכאלכוכב 07:20

07:10
ישראלניר 

הודיה   07:25
מנשה הסעות  55אוטובוס  

07:10
העשרהנתיב 

גברעם07:20,  מרדכייד 07:15
מסיעי שדרות  20רכב 

מסיעי שדרות  55אוטובוס  גיאה07:20,  יפהתלמי 07:10

יואב הסעות  55אוטובוס  חלץ 07:20

מועצה רחמים  55אוטובוס  בית שקמה        07:15,  גיאה הרחבה 07:10



נהג/חברהסוג כלי רכבאיסוףשעת

מועצה יחיאל  55אוטובוס  משען  07:20

מועצה אפריים  55אוטובוס  מיכאלכוכב 07:20

מנשה הסעות  55אוטובוס  הרחבה  , מכולת , דני תרם , מיכאלכוכב 07:20

מועצה  שלום  55אוטובוס  כוכב מיכאל  הרחבה 07:20

יואב הסעות  55אוטובוס  חלץ 07:20

מועצה רחמים  55אוטובוס  שקמהבית , הרחבה גיאה07:15



נהג/חברהסוג כלי רכבישוביםאיסוףשעת

07:10
+  תחנה ראשונה גנים כל הישוב ) כוכב מיכאל 

(הרחבה  
מסיעי שדרות  55אוטובוס  

מסיעי שדרות  20מיניבוס חלץ07:20

מועצה איתן  55אוטובוס  ברכיה, הודיה  , ניצנים  07:00

מועצה יחיאל  55אוטובוס  ישוב כפר סילבר07:25באר גנים   07:15,  ניצן07:00

שדרות  מסיעי55אוטובוס  מכולתגיאה, תלמי יפה  , אחרי מכולת גיאה07:20

מועצה תורגמן 55אוטובוס  בית שקמה  ,  גיאה הרחבה  07:20

מועצה אפריים  55אוטובוס  צפון, מרכז , נתיב העשרה דרום 07:25

מטיילי אברהם    10ז .צ.אהחדשהנתיב העשרה הרחבה 07:25

שער הנגב  55אוטובוס  קיבוץ+ זיקים  הרחבה 07:25

מועצה  ראובן 55אוטובוס  גברעם+ הרחבה , כרמיה קיבוץ 07:30

מועצה יוסי 55אוטובוס  מבקיעים+ ניר ישראל  07:10

מועצה רבקה 55אוטובוס  הדרבת , משען 07:10



נהג/חברהסוג כלי רכבישוביםאיסוףשעת

07:00
,ברכיה07:20,  משען7:20,חלץ  7:15

הודיה  07:25
מסיעי שדרות  16רכב 

07:15
07:20בית שקמה  

סילבר07:30הדר בת 
מסיעי שדרות  14רכב 



נהג/חברהסוג כלי רכבישוביםאיסוףשעת

יגל הסעות  14מיניבוס ניר ישראל      07:20,  ברכיה07:15, משען 07:10

מסיעי שדרות  55אוטובוס  ניצן   07:10

מסיעי שדרות  55אוטובוס  ניצן ב    + ניצן   07:10

07:10
בית  07:20, בת הדר 07:15, מבקיעים 

גיאה   07:20, שקמה 
מטיילי אברהם    10ז .צ.א



נהג/חברהסוג כלי רכבישוביםאיסוףשעת

מסיעי שדרות  14רכב סילבר07:30, בת הדר07:25, שקמהבית 07:15

יואב הסעות  55אוטובוס  כוכב מיכאל  07:20

מנשה הסעות  55אוטובוס  הודיה    07:25, ישראלניר 07:10

יואב הסעות  55אוטובוס  ברכיה  07:30,  משען07:20

מסיעי שדרות  20רכב גברעם07:20,  יד מרדכי07:15,  העשרהנתיב 07:10

מסיעי שדרות  55אוטובוס  גיאה07:20תלמי יפה 07:15

יואב הסעות  55אוטובוס  חלץ 07:20

מועצה רחמים  55אוטובוס  בית שקמה          07:15, הרחבהגיאה07:10

מסיעי שדרות  20מיניבוס מבקיעים  07:25,   כרמיה07:20, זיקים07:10

מועצה יחיאל  55אוטובוס  גניםבאר 07:15,  ניצן07:00



נהג/חברהסוג כלי רכבישוביםאיסוףשעת

06:45
ניר  07:15, הודיה  07:10, ברכיה 06:55, משען   

ישראל  
מסיעי שדרות  55אוטובוס  

מסיעי שדרות  55אוטובוס  באר גנים          07:10, ניצן ב  , ניצן 06:55

מסיעי שדרות  10ז .צ.אכוכב מיכאל  07:20,  חלץ07:10

07:00
,  בית שקמה 07:15, בת הדר 07:10, מבקיעים 

גיאה  07:20
מסיעי שדרות  16רכב   



נהג/חברהסוג כלי רכבאיסוףשעת

שער הנגבאוטובוסלשער הנגב -נתיב העשרה 07:40

מסיעי שדרותאוטובוסשער הנגב   -כוכב מיכאל 07:40



נהג/חברהסוג כלי רכבאיסוףשעת

מסיעי שדרות  20מיניבוס .באר גנים  07:10,  ניצן  07:00

מסיעי שדרות  20מיניבוס .ניצן   07:00

07:10
,  בת הדר 07:20, בית שקמה 07:15, גיאה
.מבקיעים    07:25

מסיעי שדרות  20מיניבוס 

מסיעי שדרות  20מיניבוס משען  07:20, כוכב מיכאל 07:10, חלץ 07:00

מסיעי שדרות  20מיניבוס ברכיה    07:15,  הודיה 07:10


