
 
 

 

 
 אזורית חוף אשקלוןמועצה 

 מח' תחבורה

  

 ט"תשע אב' ל שבת 

 2019 אוגוסט 31 מוצש 

 

 ,הורים יקרים

 

 שלום רב,

  למוסדות חוץשנרשמו להסעה בתשלום ם הסעות המועצה לתלמידיהנדון: 

 

בתשלום למוסדות הנמצאים מחוץ למועצה ולאזור שיצאו עבור ההורים שביקשו להירשם להסעות שעות ההסעות להלן 

 המיפוי המאושר.

 שימו לב, הוזמנו מקומות רק לתלמידים שנרשמו ושילמו את המקדמה. 

 המועצה עושה מאמצים גדולים על מנת להעניק לכם את השרות הטוב ביותר. 

 

 

 מוסד לימודים ישובים
מס' 

 ימים יעוד סוג רכב תלמידים
שעת 
 שם המסיע יציאה

ברכיה, ניר ישראל, 
 שער הנגב 06:45 ה-א איסוף 14רכב  12 קבוצת יבנה באר גנים, ניצן

 ניצן
, מוסדות אשקלון 

 אלתי 07:00 ו-א איסוף 20מיניבוס  19 מקיפים, שאינם במיפוי

 ניצן, באר גנים
, מוסדות אשקלון

 אלתי 07:00 ו-א איסוף 20מיניבוס  19  מקיפים, שאינם במיפוי

ת.יפה,גיאה,בית 
שקמה, בת הדר, 
 מבקיעים, כרמיה

מוסדות אשקלון 
 אלתי 07:00 ו-א איסוף 20מיניבוס  16 מקיפים, שאינם במיפוי

חלץ, כוכב מיכאל, 
 משען

מוסדות אשקלון 
 יואב הסעות 07:00 ו-א איסוף 10א.צ.ז  9 מקיפים, שאינם במיפוי

ניר ישראל, הודיה, 
 ברכיה

מוסדות אשקלון 
 שער הנגב 07:00 ו-א איסוף 55אוטובוס  38 מקיפים, שאינם במיפוי

משען, ברכיה,  
 הודיה, ניר ישראל

אולפנת בנ"ע מרכז  
 יואב הסעות 07:00 ה-א איסוף 55אוטובוס  47 שפירא

מבקיעים,בת 
 יואב הסעות 07:15 ה-א איסוף 10א.צ.ז  6 מרכז שפירא הדר,בית שקמה

באר גנים, ניצן, ניצן 
 ב'

אולפנת בנ"ע מרכז 
 יואב הסעות 07:00 ה-א איסוף 55אוטובוס  52 שפירא

 יואב הסעות 07:45 ה-א איסוף 10א.צ.ז  9 מקיף באר טוביה ניר ישראל

ברכיה, באר גנים, 
 שער הנגב 06:45 ו-א איסוף 14רכב  12 חפץ חיים ניצן, ניצן ב'

ניצן, ניצן 
 ב',הודיה,חלץ 

דתי גרוס, אולפנת צביה 
ק. גת, אולפנת אבן 

 שער הנגב 07:00 ו-א איסוף 10א.צ.ז  5 שמואל
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משען, ברכיה, באר 
 שער הנגב 06:45 ה-א איסוף 16רכב  15 פלך קרית עקרון גנים, ניצן

 כוכב מכאל
 חוף אשקלון 08:20 ה-א איסוף אוטובוס 39 שער הנגב 

 חוף אשקלון 08:20 ה-א איסוף מותאם 20 שער הנגב נתיב העשרה
 

 

 

 

 

 

 ת לימודים מוצלחת , פוריה ובטוחהשנבברכת 

 
 

 מנהל מחלקת תחבורה    חינוך נהלמ ראש  
 אבישי בר יהודה      כרמית הרוש

 


