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 0202 קיץ השרון לב נוער לב" קווי" – םלהורי מידע דף

 '.יב-'ו שכבת בוגרי לנוער חדשה ביוזמה יוצאת השרון לב אזורית מועצה

 . פולג הים וחוף ימים ירע קניון אל היישוב ממרכזי יום קווי מערך

 שני בימי בשבוע פעמיים, .72.8.7-.9.2.7 התאריכים בין הקיץ בחופשת יפעל השירות 

 .וחמישי

 פולג הים וחוף ימים עיר קניון: מוקדים לשני תבצעוי ההסעות . 

 02.7.02 לתאריך עד למשלמים ₪ .05 יעלה בשירות חופשי שימוש :והרשמה תשלום ,

 .הורים באישור מותנית הכרטיס רכישת.  ₪ .08 עלותה זה מועד לאחר

 ביישובים הנוער רכזי י"ע תתבצע נסיעהה כרטיסי חלוקת. 

 מרכזי כ"בד) קבועה אחת איסוף מנקודת הנוער בני את ויפזר יאסוף ההסעה רכב 

 המתנה אין '.דק .0 של המתנה טווח, ..:05 -חזרה שעת, ..:.0– איסוף שעת(. היישוב

  .למאחרים

 09 השעה עד יתאפשרו לנרשמים שישלח קישור באמצעות עציתב להסעה הרישום:.. 

 יוכל שני יום של להסעה להירשם שירצה נער כלומר, המתוכנן ההסעה מועד שלפני בערב

 ...:09 בשעה' א יום עד זאת לעשות

 להסעה נרשמים יהיו לא מסוים וביום במידה, להסעה ברישום מותנה הסעה קו פתיחת ,

 .ביישוב תעבור לא ההסעה

 וצרכי בתקלות ומענה לטיפול מוקד המשתמשים לרשות יעמוד בשירות השימוש בזמן 

 הנוער רכזי /.9-292.79. – משלים וחינוך נוער' מח :ההתקשרות פרטי להלן .הנוסעים

 .ביישובים

 הנוסע באחריות הבילוי באתרי והשהות ,ציבורית בתחבור לנסיעה דומה לב בקווי הנסיעה 

  .הנוסע באחריות הינה להסעה בזמן הגעה(, באוטובוס מבוגר של ליווי אין.)בלבד

 יב –' ו שכבת למסיימי מיועד השירות .'  

 לא נאותה התנהגות על יקפיד שלא משתמש. היום בקווי נאותה התנהגות על לשמור יש

 .בשירות להשתמש להמשיך יורשה
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 מסיכות לעטות מתבקשים המשתמשים – הבריאות משרד ונהלי להנחיות בהתאם פועלים אנו

 .היום בקווי שהותם בזמן

 שירות להפסיק ונאלץ יתכן , העלייה בתחלואה והגבלות הממשלה,הקורונה וירוס התפשטות לאור

 יינתן, אחרת מוסמכת רשות כל או/ו הבריאות משרד הנחיות בשל הקו ביטול של מקרה בכל. זה

 לשימוש שנוצל. ייחס באופןכספי  החזר

 דעתה לשיקול בהתאם, הנסיעה קווי את לבטל האפשרות את לעצמה שומרת המועצה כי יובהר כן

 ביטול של במקרה. אחרת סיבה כל או/ו הענות חוסר של במקרה רק לא אך לרבות, הבלעדי

 .השירותים הפסקת למועד עד שניתן לשירות יחסי באופן תשלום החזר יינתן, השירות

 

 - "לב קווי" לרכישת
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