
  
  

    
  

 הסעות חוגים תשפ"א

    איסופים   

  ישוב

לשיעור איסוף 
-13:40שמתקיים בין 

14:25 

לשיעור איסוף 
-14:45שמתקיים בין 

15:30 

לשיעור איסוף 
-15:30שמתקיים בין 

17:00 

לשיעור איסוף 
שמתקיים בין 
17:00-18:30 

לשיעור איסוף  
שמתקיים בין 
18:30-20:00 

13:25-ממשאבים ב  ברנע קדש*  17:30 16:00 14:40 14:20 -ממשאבים ב 
13:25-ממשאבים ב באר מלכה*  17:40 16:10 14:50 14:20 -ממשאבים ב 

13:25-ממשאבים ב כמהין   17:45 16:15 14:55 14:20 -ממשאבים ב 
 *עזוז

13:25-ממשאבים ב  14:20 -ממשאבים ב 
בתיאום  14:20
 17:10 15:40  מראש

 ניצנה*
13:25-ממשאבים ב  14:20 -ממשאבים ב 

בתיאום  14:30
 17:20 15:50  מראש

13:25-ממשאבים ב אשלים  18:05 16:35 15:15 14:20 -ממשאבים ב 
 17:50 16:15 14:50 13:40   מדרשה

13:25-ממשאבים ב שדה בוקר  17:55 16:20 14:45 14:20 -ממשאבים ב 
  םע-מרחב

  
בתיאום  14:35
 17:50 16:25  מראש

13:25-ממשאבים ב טללים  18:05 16:40  15:15 14:20 -ממשאבים ב 
  17:50  16:20  14:50      רתמים
13:25-ממשאבים ב רביבים  18:00 16:30 15:00 14:20 -ממשאבים ב 

13:25-ממשאבים ב משאבי שדה +אולם  18:10 16:40 15:10 14:20 -ממשאבים ב 
 בתיאום מראש בתיאום מראש בתיאום מראש  בתיאום מראש    שיזף
  

 פיזורים:

      
         14:25 13:00 הסעות בי"ס משאבים

 ,משאבי שדהשיזף, למהמתנ"ס פיזור 
 רביבים ורתמים דרך האולם

של פיזור עם ה
 משאבים

של פיזור עם ה
 18:30 17:00 15:30 משאבים

ימים א+ד  20:00
 בלבד

דרך  מהאולםתחת ניצנה ואשלים פיזור לפ
 המתנ"ס

של פיזור עם ה
 משאבים

של פיזור עם 
 18:30 17:00 15:30 משאבים

א+ד ימים  20:00
 בלבד

פיזור לכיוון המדרשה, טללים, מרחב עם 
 דרך המתנ"ס מהאולםשדה בוקר 

של פיזור עם ה
 משאבים

של פיזור עם 
 18:30 17:00 15:30 משאבים

ימים א+ד  20:00
 בלבד

  
  :מקשר מהבסיס למדרשה וחזרה לבסיס במחנה טלי מופעל קו

  
            מסלול

  ימים א+ד בלבדב 20:30  19:10  17:50  16:15  14:50  מחנה רמוןלדרשה המ
         17:15  15:50  מדרשהלמחנה רמון מ

  
בפתחת ניצנה מופעל קו פנימי שמקשר בין הישובים לתחנה הראשית בכמהין. בכמהין עוברים הנוסעים לאוטובוס שנוסע למתנ"ס *

  ונוסעים שמגיעים מהמתנ"ס עוברים לרכב שמבצע את הפיזור בפתחת ניצנה.
 , פיזורים בלבד!!!18:30אחרי השעה לחוגים אין איסוף 

 20:00 -בים אין פיזור -בימים ב+ ה
 


