
    מועצה אזורית חוף אשקלון                בס"ד 

      מח' תחבורה                           

                                                         שעת פיזור לישובים

והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלולשעה 

12:45

מסיעי שדרות מיניבוס 20שדות סילברגיאה הרחבה07:20

יואב הסעות אוטובוס  55 שדות סילברחלץ07:20

מנשה הסעות אוטובוס  55שדות סילברמשען07:20

כוכב מיכאל  -  גנים , יד 07:20
אירית    (אדום )

מנשה הסעות אוטובוס  55שדות סילבר

כוכב מיכאל  - הדקל , דני , 07:20
מכולת , הרחבה      (ירוק )

מנשה הסעות אוטובוס  55שדות סילבר

  כוכב מיכאל הרחבה              07:20
( כחול )

מועצה  שלום אוטובוס  55שדות סילבר

                                                         שעת פיזור לישובים

והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלולשעה 

באר גנים   +    תלמוד תורה07:40
ניצני קטוף 

תלמוד תורה
13:10מועצה איציק אוטובוס  55

ריכוז תוכנית קורונה כיתות א - ד     11.02.2021

ביה"ס שדות סילבר    כיתות  א - ד

ריכוז תוכנית קורונה כיתות א - ד     11.02.2021

ביה"ס ניצני קטיף      כיתות  א  - ד



                                                         שעת פיזור לישובים

והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלולשעה 

13:10מועצה איציק אוטובוס  55תלמוד תורה    תלמוד תורה07:40

ריכוז תוכנית קורונה כיתות א - ד     11.02.2021

ביה"ס תלמוד תורה       כיתות  א  - ד



                                                         שעת פיזור לישובים 

שעת  
המתנה

והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלול

13:45חופים מועצה יחיאל אוטובוס  55שקמה ניצן 07:40

12:15שקמה מועצה יחיאל אוטובוס  55שקמה  באר גנים  07:50

מועצה יוסי אוטובוס  55שקמה סילבר07:50

מועצה שמעון  אוטובוס  55שקמה ניצנים07:35

מועצה שמעון  אוטובוס  55שקמה  הודיה07:45

מועצה רבקה אוטובוס  55שקמה ברכיה07:55

מועצה יוסי אוטובוס  55שקמה ניר ישראל07:45

07:40
כוכב מיכאל                          
תח ראשונה גנים כל הסיבוב    

+ הרחבה
מסיעי שדרות אוטובוס  55 שקמה

מסיעי שדרות אוטובוס  55 שקמהחלץ07:55

מועצה  רבקה אוטובוס  55שקמה  משען07:45

יואב הסעות אוטובוס  55שקמה  בת הדר08:10

מועצה יוסי אוטובוס  55שקמה / חופים מבקיעים08:00

מועצה יוסי אוטובוס  55שקמה / חופים גברעם08:00

מועצה יוסי אוטובוס  55שקמה / חופים גברעם08:00

מועצה תורגמן  אוטובוס  55שקמה  בית שקמה כל המסלול08:00

08:00
גיאה אחרי המכולת , תלמי יפה 

, גיאה הרחבה , בית שקמה 
כביש ראשי

מסיעי שדרות אוטובוס  55שקמה 

מועצה ראובן אוטובוס  55שקמה / חופים כרמיה - הרחבה08:00

מועצה ראובן אוטובוס  55שקמה / חופים כרמיה - קיבוץ08:00

מועצה ראובן אוטובוס  55שקמה / חופים זיקים  קיבוץ08:00

מסיעי שדרות אוטובוס  55שקמה / חופים זיקים  הרחבה08:00

מטייל אברהם מיניבוס 20שקמה / חופים נתיב  העשרה  הרחבה החדשה08:00

מועצה אפריים אוטובוס  55שקמה / חופים נתיב  העשרה דרום , מרכז .08:00

מועצה אפריים אוטובוס  55שקמה / חופים נתיב  העשרה  צפון07:25

ריכוז תוכנית הסעים     11.02.2021

ביה"ס  שקמה / חופים  תוכנית הסעים              



                                                         שעת פיזור לישובים 

שעת  
והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלולהמתנה

12:3011:20מטיילי אברהם   אוטובוס  55ניצן  בניצניםבאר גנים07:15

מסיעי שדרות אוטובוס  55ניצן  בניצנים   חלץ07:15

מסיעי שדרות אוטובוס  55ניצן  בניצנים כוכב מיכאל07:30

מסיעי שדרות אוטובוס  55ניצן  בניצניםהודיה07:15

גיאה מכולת , תלמי יפה ,      07:15
גאה מול המכולת

תמר אחת אוטובוס  55ניצן  בניצנים

תמר אחת אוטובוס  55ניצן  בניצנים גיאה הרחבה07:20

מסיעי שדרות אוטובוס  55ניצן  בניצניםסילבר , ניר ישראל -   07:1532

מסיעי שדרות אוטובוס  55ניצן  בניצניםניר ישראל    07:2033

יגל הסעותמיניבום 20ניצן  בניצניםמשען 07:15

יגל הסעותמיניבום 20ניצן  בניצניםברכיה 07:20

ריכוז תוכנית הסעים     11.02.2021

ביה"ס   ניצן  תוכנית הסעים              



                                                         שעת פיזור לישובים
שעת  
והדגבאמבצע סוג רכב ביה"סמסלולהמתנה

12:4511:00מועצה רחמים אוטובוס  55מורשהגיאה הרחבה07:10

יואב הסעות אוטובוס  55מורשהחלץ07:20

מועצה רועי אוטובוס  55מורשהמשען07:25

יואב הסעות אוטובוס  55מורשהניר ישראל07:25

יואב הסעות אוטובוס  55מורשה הודיה07:30

מסיעי שדרות מיניבוס 20מורשהמבקיעים07:20

ריכוז תוכנית הסעים     11.02.2021

ביה"ס מורשה   תוכנית קורונה בלבד כיתות  א - ד 


