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 קווי הלילה  גם בקיץ זה
 פרדס חנה כרכורמגיעים ל

■■■ 
ובחזרה הביתה  תל אביבבאל מוקדי הבילוי קווי לילה מאפשרים נסיעה 

 לפנות בוקר 4:00לשעה עד 
■■■ 

 באוטובוס במחיר נסיעה רגילה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 קווי הלילה מצטרפים לתכנית הפעילויות המגוונת של מחלקת הנוער המקומית ראש המועצה, חיים געש: " 

 . אנחנו מאחלים לכולם, צעירים ומבוגרים, קיץ נעים ובטוח".בחודשי החופשה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
לילי האוטובוסים השירות  -גם השנה ייהנו צעירי פרדס חנה כרכור מפרויקט קווי לילה שמפעיל משרד התחבורה 

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

-במהלך כל השבוע )למעט שישי(, מפרדס חנה יפעל ו. הקתל אביבנמל ליגיע ו פרדס חנה כרכור יצא מ 807  קו 
 00:00, 23:00, 22:00כרכור לתל 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

 
בכל מחיר נסיעה רגילה באוטובוס ונה בת רגיל ולכן הנסיעה בקווים היוריקווי הלילה הינם שירות תחבורה ציב

 . וכו "חופשי חודשי", כרטיסיות של שעות היום: רב קו,וההנחות אמצעי התשלום 
שבה מפעיל משרד התחבורה את קווי הלילה, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  11-הזאת השנה 

 הציבורית. הרשויות המקומיות וחברות התחבורה 
 

, על הרחבת מערך ישראל כץבעקבות הצלחת הפרויקט בשנים הקודמות, הורה שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 
קווי הלילה לקראת החופש הגדול ליישובים נוספים, כמו גם על תגבור  תדירויות הנסיעה של כמה מהקווים 

וי הלילה רה והסתיים בהצלחה, רבים מקושעב תיקים והפעלת קווים חדשים. בעקבות פיילוט שנערך בשנהוהו
רכו אל תוך הלילה. קווים אלה פועלים כמעט אוהחדשים השנה הינם קווי יום סדירים, אשר שעות פעילותם ה

וסך מהציבור היכרות עם קו חדש בעל מסלול חדש. בנוסף, בכל שעות היממה, ויוצרים שירות רציף ומוכר, אשר ח
קווים אלה הנם עתירי נוסעים הפועלים בצירים מרכזיים ומאפשרים מעבר לקווי לילה ותיקים אחרים, ובכך הם 
עתידים לקצר את זמן הנסיעה ולאפשר לנוסעים נוספים לצאת לבלות בלילות באמצעות קווי הלילה. ואכן בשנה 

. מחקר שנערך ע"י מטה 20%-ב מעגל המשתמשים בקווי הלילה ומספר הנוסעים עלה בכהאחרונה התרח
יוצאים לבילוי בקווי אוטובוס ליליים ואלו מהווים  14-30מהצעירים בגילאי  30%-ההסברה של המיזם מצא כי כ

קרים עבורם אמצעי תחבורה נפוץ ושימושי. המספרים הללו משמעותיים בכל קנה מידה, ובעיקר נוכח  מח
 שהוכיחו כי באזורים בהם פועלים קווי הלילה חלה ירידה משמעותית במספר תאונות הדרכים והנפגעים.

 
. "לא ניתן לדמיין השר כץ"כיום קווי הלילה כבר הפכו לחלק מובנה באורח חייהם של בני הדור הצעיר", אמר 

ובר בשירות מציל חיים. לכן נמשיך את מפת מרכזי הבילוי בישראל כיום ללא קווי הלילה. אך חשוב מכך, מד
להרחיב ולשפר את מערך קווי הלילה בכל חלקי הארץ, כדי שכל מי שרק רוצה יוכל לצאת לבלות בקלות 

 ובבטחה". סיכם השר כץ. 
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נגישות גבוהה ליעדי קווי הלילה מאפשרים לצעירי הישוב  ". כי מסר מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש,ראש 
קווי הלילה מצטרפים לתכנית הפעילויות המגוונת ".  ומסודר כן לצאת ולבלות באופן בטוחים ובילוי פופולארי

 ". של מחלקת הנוער המקומית. אנחנו מאחלים לכולם צעירים ומבוגרים קיץ נעים ובטוח
 

-kav*  באתר 8787כל המידע על קווי הלילה זמין באפליקציות התחבורה הציבורית השונות, מוקד כל קו 

layla.co.il ובדף הפייסבוק 

 

 


