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 : בחופש הגדול
 פרדס חנה כרכורמגיעים לקווי הלילה 

■■■ 
 ובחזרה הביתה עד השעות הקטנות תל אביבבאל מוקדי הבילוי 

■■■ 
 באוטובוס במחיר נסיעה רגילה

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
והכל במחיר נסיעה  ■ולחזור הביתה בשלום בתל אביב לצאת לבלות  פרדס חנה כרכורצעירי יוכלו  קיץההחל מ

קווי הלילה מצטרפים לתכנית הפעילויות המגוונת של  ראש המועצה, חיים געש: " ■ רגילה בתחבורה ציבורית

חנו מאחלים לכולם, . אנהמציין שנה לפעילותו ולתכנים של מרכז הצעירים שלנו מחלקת הנוער המקומית

 צעירים ומבוגרים, קיץ נעים ובטוח".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
שירות  -"קווי הלילה" את פעיל משרד התחבורה מ החופש הגדולת עם תחיל :פרדס חנה כרכור בשורה לצעירי

  בשעות הקטנות של הלילה. גם –הביתה ה ובחזרמיוחד אל מוקדי הבילוי הלילי האוטובוסים ה
 

כרכור -במהלך כל השבוע )למעט שישי(, מפרדס חנה יפעל . הקולתל אביביגיע ו פרדס חנה כרכור יצא מ 807  קו 
 00:00, 23:00, 22:00לתל אביב בשעות  

באתר  קיםבלוחות הזמנים המדוי מומלץ להתעדכן. 04:00, 03:00, 02:00, 01:00ומתל אביב לפרדס חנה כרכור  
 . אתר המועצה המקומיתבמשרד התחבורה ו

עד לצומת פל ים, צומת נחל חדרה  651דרך הבנים, דרך למרחב, ימינה למסילה ויציאה לכביש  -מסלול הקו
, אזור מחלף חבצלת, ינאי. בנוסף לתחנות עצירה בפרדס חנה יהיו תחנות עצירה ב:מחלף 2ויציאה לכביש 

ת, מחלף גלילו, תחנות עצירה בין היתר במחלף הסירה 2על כביש  שדרות גיבורי ישראל-ספיר בנתניה תעשייה
 ותחנה אחרונה בנמל תל אביב.  גשר רוקח

בכל מחיר נסיעה רגילה באוטובוס ונה בורית רגיל ולכן הנסיעה בקווים היקווי הלילה הינם שירות תחבורה ציב
 . וכו "חופשי חודשי", כרטיסיות של שעות היום: רב קו,וההנחות עי התשלום אמצ

שבה מפעיל משרד התחבורה את קווי הלילה, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  העשיריתזאת השנה 
ערים ויישובים, אך  96-קווי לילה ב 82השנה יפעלו בישראל הרשויות המקומיות וחברות התחבורה הציבורית. 

התרחב לשאר חלקי הארץ, מצפון עד דרום והפך להצלחה של כניסוי צנוע בירושלים שהפרויקט תחילתו של 
 ממש. 

במספר תאונות הדרכים עם  40%-בעבר, פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"ח, שהצביע על ירידה של כ
 נפגעים, באזורים בהם פעלו קווי הלילה.

 
ישראל כץ, שר התחבורה לה כבר הפכו לשם נרדף לשירות חיוני ומובנה בחיי הלילה של ישראל", אמר "קווי הלי"

. "לא ניתן לדמיין את מפת מרכזי הבילוי בישראל כיום ללא קווי הלילה. אך חשוב מכך, והבטיחות בדרכים
הלילה בכל חלקי הארץ. מדובר בשירות מציל חיים, פשוטו כמשמעו. לכן נמשיך להרחיב ולשפר את מערך קווי 

אני קורא לצעירי ישראל, לצאת, ליהנות ולבלות, אך גם לגלות אחריות ולנסוע בקווי הלילה העומדים לרשותם" 
 סיכם השר כץ. 

 
והודה לחבר המועצה ומחזיק תיק הצעירים  שיבח את יוזמי הפרויקט מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש,ראש 

קווי הלילה אמר כי ".יק בוחבוט לוין על חלקו בקידום הפרויקט. ראש המועצה  ויו"ר ועדת איכות הסביבה איצ
 ". ראש נגישות גבוהה ליעדי בילוי פופולאריים וכן לצאת ולבלות באופן בטוח ומסודרמאפשרים לצעירי הישוב  

ים הרבים ולתכנ כי קווי הלילה מצטרפים לתכנית הפעילויות המגוונת של מחלקת הנוער המקומיתמסר  המועצה
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. אנחנו מאחלים לכולם צעירים ומבוגרים קיץ נעים אותם מוביל מרכז הצעירים שלנו המציין שנה לפעילותו
 ". ובטוח

 

 ובפייסבוק. Kav-layla.co.ilכל המידע על הקווים ולוחות הזמנים באתר  

 

 :  מידע לכתבים

 054-6717899 דוברת המועצה , הלית שי 

 מטה ההסברה של קווי הלילה תמנהל,  050-7405196 טליה גורן 


