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 סטודנטיות יקרות 

 שלום רב,
 

 "פמערך ההסעות להתנסות מעשית לשנה"ל תשהנדון: 
 

 

סדיר בימי -עבור מסלול נשיםהסעות להתנסות המעשית המכללה תפעיל במהלך שנה"ל תש"פ 

 .א' יפתח לקראת תחילת שנת הלימודיםהרישום להסעות לסמסטר שלישי. 

 

 הסמסטר. כלההרשמה והתשלום יתבצעו מראש בצורה מקוונת דרך האתר עבור  .1

 .בהמשך}עבור כל ימי השבוע גם שלישי{ שבוע ע"מ תיפתח הרשמה בנפרדל תשלוםלגבי  .2

 .עבור כל סיור₪  15סיורים בשבוע ע"מ יהיו בתשלום,  .3

}יבוצע החזר כספי במידה סטודנטים+  2קו נסיעה מותנה ברישום של -הפעלת מסלול .4

 {ולא תהיה הסעה

 לא יתבצעו החזרים כספיים על ביטולי נסיעות מכל סיבה שהיא. .5

ולא יהיה ניתן לעלות להסעה , גם לא באופן חד פעמי, אין לעלות ללא הסדרת תשלום מראש .6

 הגיעה. ללא  תשלום במקום סטודנטית אחרת שלא

 .הו"ח₪  02 ודנטית תידרש לשלם מחיר סמלי שלכל סט .7

בהתאם לשיבוצים. במידה ויהיו שינויים בזמנים  -שעות היציאה והחזרה יפורסמו בהמשך .8

 ישלח אליכן עדכון עם הזמנים החדשים.

 וכדומה.כמו ימי מלחמה –אין החזרים על ימים שלא באחריות המכללה  .9

 מתקיימת במקום מגוריהם ורוצות להשתלב בהסעותסטודנטיות שההתנסות המעשית  .10

  הלן:לוהמחירים חזור למכללה יכולות להצטרף ברישום ותשלום מראש לפי המסלולים 

 

 20מכללה:  - "שב .₪ 
 

 12מכללה:  - גבעולים/מעגלים .₪ 
 

 20מכללה: - אשקלון .₪ 
 

 12מכללה:  - שדרות .₪ 
 

 17מכללה: - מרחבים – אופקים .₪ 
 

 10מכללה:  - נתיבות .₪ 
 

 17מכללה:  - הודיה .₪ 
 

 12מכללה:  - שוקדה .₪ 
 



 בס"ד

 17מכללה:  - פטיש .₪ 
 

 12מכללה:  - כפר מימון .₪ 
 

 12מכללה:  - בית הגדי .₪ 
 

 17מכללה:  - עלומים .₪ 
 

 12מכללה:  - שרשרת .₪ 
 

 17מכללה:  - סעד .₪ 
 

 12מכללה: - שיבולים .₪ 
 

 25מכללה:  - באר גנים .₪ 
 

  25מכללה:  - שפיראמרכז ₪   12מכללה  –שובה/ זמרת                                             . ₪ 

  12מכללה –זרועה .₪   12מכללה  –שער הנגב .₪ 

  10מכללה  -ושביהי ₪. 17מכללה –פעמי תש"ז .₪ 

 

 -לידיעתכן

 

 ולכן אין לדרוש  הנהג צריך לעמוד בזמנים כדי להספיק להגיע ליעד בזמן לפי דרישת המכללה

 ממנו לחכות או לאסוף ממקומות אחרים.

 :רק אז היא –הרישום נרשם בהצלחה  רק סטודנטית שקיבלה אישור תשלום במייל בו כתוב

 .תשובץ בהסעות

 .לאחר סגירת הרישום יהיה אפשרי להצטרף רק על בסיס מקום פנוי 

  אין אישור לסטודנטית להתקשר לנהג ולבקש לשנות זמנים ומסלולים במידה ואכן נדרש שינוי

אורטל והיא תיצור קשר עם המסיע במידה ואכן -לאחראית על מערך ההסעותיש לפנות 

 השינוי מוצדק ואושר.

 

 לשאלות ובירורים ניתן לפנות:

 

  9007236-054למר יורם אלעזרי במספר נייד/  yori@hemdat.ac.il. 

 167שלוחה  08-9937666בטל'  כהן ורטל א    op@hemdat.ac.il 

 

 בברכת שנה טובה,

 מדור שכ"ל 

 

mailto:yori@hemdat.ac.il

