
מועצה עד אליך

*לתשומת ליבכם, זהו לוח הזמנים של האוטובוס בתקופת ההרצה. | *בתום תקופת ההרצה לאחר החגים, יפורסם לוח זמנים חדש המאפשר לאוטובוס שהייה ארוכה יותר בכל יישוב, לפי 
צרכיי התושבים. | *ייתכן עיכוב של 15 דקות בזמן ההגעה של האוטובוס. | *ייתכנו שינויים בלוח הזמנים- הודעה על כך תצא לתושבים. | *לו"ז אוטובוס לקיבוצים יפורסם בנפרד

באוטובוס תקבלו שירות
מעובדי המועצה!

עמדת ממשל זמין: חידוש רישיונות נהיגה ורכב,  ▲

בקשה  לידה,  ת"ז, תעודת  להנפקת ספח  בקשות     
    לרישום רך נולד, תשלום אגרות, תדפיס עיון במשכון 

    ועוד
הנגשת השירותים הדיגיטליים של המועצה  ▲

    לתושב
שירותי גבייה: תשלומי ארנונה, אגרות והיטלים,  ▲

    החלפת מחזיקים/משלמים, בירורים ועוד
שיחה אישית עם עובדי אגף החינוך -      ▲

    בתיאום מראש
פעילויות תרבות, קהילה וקיימות ▲

פעילויות לנוער ולצעירים ▲

פעילויות לוותיקים בשעות הבוקר ▲

אוטובוס לילה לנוער ▲

מועצה אזורית דרום השרון
www.dsharon.org.il106 מוקד

בפרסום לכל יישוב תופיע רשימת הפעילויות באותו ביקור
יש להתעדכן בפרסומים באתר המועצה ובפייסבוק

יום שני 4.11.19

יום שלישי 19.11.19
16:30  גבעת חן

(תושבי גבעת חן ורמות השבים)

יום רביעי 6.11.19
16:30  נירית

(תושבי נירית, ירחיב, מתן וחורשים)

יום חמישי 7.11.19יום שלישי 5.11.19

יום רביעי 13.11.19
16:30  מתן

(תושבי מתן, ירחיב, נירית וחורשים)

יום חמישי 14.11.19 יום ראשון 10.11.19

16:30  נווה ירק
(תושבי נווה ירק, אלישמע, עדנים

וניר אליהו)

יום שני 18.11.19יום ראשון 17.11.19
16:30  מגשימים

יום שלישי 12.11.19יום שני 11.11.19
16:30  רמות השבים

(תושבי רמות השבים, גבעת חן
וכפר מל“ל)

16:30  אלישמע
(אלישמע, נווה ירק ועדנים)

יום ראשון 3.11.19

יום חמישי 21.11.19יום רביעי 20.11.19

יום שלישי 26.11.19יום ראשון 24.11.19 יום חמישי 28.11.19יום שלישי 25.11.19 יום רביעי 27.11.19
16:30  מתן

(תושבי מתן, ירחיב, נירית וחורשים)

16:30  כפר מל“ל
(תושבי כפר מל“ל, גבעת חן 

ורמות השבים)

16:30  ניר אליהו
(תושבי ניר אליהו, נווה ירק, ירקונה

ועדנים)

16:30  שדה חמד
(תושבי שדה חמד, חגור ונווה ימין)

16:30  כפר מעש
(תושבי כפר מעש, גת רימון 

ומגשימים)

16:30  שדה ורבורג
(תושבי שדה ורבורג, גן חיים, 

צופית ורמת הכובש)

16:30  צור יצחק
(תושבי צור יצחק, צור נתן,

קיבוץ אייל)

16:30  צור יצחק
(תושבי צור יצחק, צור נתן,

קיבוץ אייל)

16:30  ירחיב
(תושבי ירחיב, נירית, מתן וחורשים)

16:30  גן חיים
(תושבי גן חיים, שדה ורבורג, 

צופית ורמת הכובד)

16:30  כפר סירקין
(תושבי כפר סירקין, עינת, 
נחשונים וגבעת השלושה)

16:30  גני עם
(תושבי גני עם, עדנים, ירקונה)

16:30  נווה ימין
(תושבי נווה ימין, אלישמע 

ונווה ירק)


