נתניה עד הבית
הקו שמביא אליכם את

שירותי עיריית נתניה עד הבית
אוטובוס נייד ונגיש בו ניתן לקבל שירותי ארנונה ומים בימים א‘-ה‘
בין השעות  13:00-8:30בימי ה‘ גם בין השעות * 18:00-16:30
יום א’ 4.8

רח’ דברי חיים (קריית צאנז)

יום ב’ 5.8

רח’ פנחס לבון ( 24ליד “בנק הפועלים”)

יום ג’ 6.8

תחנת רכבת נתניה (מזרח)

יום ד’ 7.8

בוקר :מתחם סוהו (אזה”ת קריית ספיר)

יום ד’ 7.8

אחה”צ :רח’ אגם כנרת ( 6מול המרכז המסחרי ,אגמים)

יום ב’ 12.8

שד’ איתמר בן אב”י (סמוך לביה”ס “יונתן”)

יום ג’ 13.8

רח’ סמילנסקי (מול קולנוע “שרון”)

אוגוסט 2019

יום ה’  15.8בוקר :תחנת רכבת נתניה (מזרח)
יום ה’  15.8אחה”צ :מרכז תרבות וקהילה ע”ש ספי ריבלין (רח’ לנטוס  ,31קריית השרון)
יום א’  18.8רח’ דברי חיים (קריית צאנז)
יום ב’  19.8רח’ הנביאים ( 2מול מרכז מסחרי “רמת ידין”)
יום ג’ 20.8

תחנת רכבת נתניה (מזרח)

יום ה’  22.8בוקר :מרכז תרבות וקהילה ע”ש אריק איינשטיין (רח’ בני ברמן  ,6עיר ימים)
יום ה’  22.8אחה”צ :רח’ הקליר ( 28שכ’ בן ציון)
יום א’  25.8רח’ סמילנסקי (מול קולנוע “שרון”)
יום ב’ 26.8

רח’ הגפן (עין התכלת)

יום ג’ 27.8

תחנת רכבת נתניה (מזרח)

יום ה’  29.8בוקר :מתחם סוהו (אזה”ת קריית ספיר)
יום ה’  29.8אחה”צ :מרכז תרבות וקהילה ע”ש ספי ריבלין (רח’ לנטוס  ,31קריית השרון)

בחודשים יולי – אוגוסט  2019בלבד קו “נתניה עד הבית” יפעל בימי ה’ אחה”צ (במקום יום ד’ אחה”צ)

באוטובוס יינתנו שירותי ארנונה עבור בירורים ותשלומים בלבד ,הפקת כרטיס תושב ,בירורים וגביית חשבונות מים

חדש בנ
תניה עד הבית!

ה
נפקת מדבקת “
בעלות  ₪ 18בלבדתו תושב” לרכב
בתו

קף ל 3-שנים
ב המקנה לתושב
רח’ים  50%הנחה בת
רחבי העיר וב
אעריף שעת חנייהגי
בו
רי
י
שר
אל זה
באזה
”ת
ק
רי
יה”ת קריית ספיר.
ית
אל
יע
למעט רח’ פנקס ב זר חני חינם
% 50הנחה.
יש להביא :צ
ילום
רישיון רכב ,ריש
ת”ז עם הספח המקורי .רכב יון נהיגה בתוקף,
ע
בו
דה
יש לצ
/ליסינג -
רף אישור מעס
יק או חוזה קנייה

הלו”ז כפוף לשינויים ,התעדכנו באתר העירוני www.netanya.muni.il
או באגף רובעים ושכונות בטל09-8605826 .

