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   www.hefer.org.il  לשירותך

 

 פ"תש קיץ חפר עמק לנוער לילה קווי – להורים מידע דף
 

 על המתבסס לילה קווי מערך תפעיל חפר עמק ריתאזו מועצה הקרוב בקיץ גם
  יב'-לבוגרי כיתות ז'  העמק של הנוער בני עבור, שיתופיות הסעות שירות

 ?עובד זה איך

פעמיים בשבוע בימים  5.7.20-27.8.20השירות יפעל בחופשת הקיץ בין התאריכים  •
 שני וחמישי

ינמה סיטי קניון וילג' חדרה | קניון אם הדרך | ס: בילוי מוקדי 4 -ל יתבצעו ההסעות •
 תחנת מרכזית/רכבת נתניה| פולג/ קניון עיר ימים

 26.6 תאריך עד למשלמים ₪ 150 יעלה בשירות חופשי שימוש: והרשמה שלוםת •
 .הורים באישור מותנית הכרטיסיה רכישת.₪ 180לאחר מועד זה השירות יעלה 

. (בד"כ בכניסה ליישוב) ני נוער מנקודת איסוף קבועה ביישוברכב ההסעה יאסוף ב •
 דקות 10בטווח המתנה של  24:00חזרה: . שעת 20:00 שעת איסוף: החל מהשעה

אחה"צ והיא תעשה  16:00ההרשמה לנסיעות תתאפשר ביום יום עד השעה   •
 . ישלח לנרשמים( ת גטייקישור לאפליקצ). משותפות נסיעות אפליקצייתבאמצעות 

 .חזור של הנער/ה הוא מאותה נקודה אליה נסע/ה ףאיסוחשוב להדגיש שה •

תשלח הודעה  (19:00שעה (על פי הביקוש באותו יום, שעה לפני שעת היציאה  •
 .(תרק למנויי השירו)שעה יגיע אליו הקו  למשתמש שהזמין נסיעה, באיזו

מוש בשירות יעמוד לרשות המשתמשים מוקד לטיפול ומענה בתקלות וצרכי בזמן השי •
 .הנוסעים

הנסיעה ב"בקווי לילה" דומה לנסיעה בתחבורה ציבורית, והיא באחריות הנוסע בלבד  •
ההגעה  יב'.-ומיועדת לנוער בלבד בשכבות ז', (באוטובוס אין בהכרח ליווי של מבוגר)

 .בזמן להסעה היא באחריות הנוסע

אנו פועלים בהתאם להנחיות ונהלי משרד הבריאות. לאור הקורונה יתכן ולא כל  •
נתן יי -קו בשל הנחיות חדשותבכל מיקרה של ביטול ה .והיעדים יופעלו השירות, הקווים

 . החזר חלקי
 

 https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=7004340להרשמה: 
 

 noar.hefer@gmail.com למייל: 2.7.20ביטול הרשמה עד לתאריך  •

 ש"ח עבור השירות. 30יגבו  - 3.7-12.7ביטול בין התאריכים  •

 לא ניתן לבטל את השירות. 13.7.20החל מה  •
 

 מתאמת טל לרוני לפנות מוזמנים ההסעה קווי את ללוות להתנדב המוכנים הורים
  l@hefer.org.ilroniהילתי ביטחון ק

 !ובטוח נעים קיץ בברכת
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