הורים יקרים,
גם השנה המועצה המקומית תוסיף להפעיל קווי נסיעות תלמידים לבתי הספר
היסודיים ובחזרה על מנת להקל עליכם ועל ילדיכם.
חשוב לציין כי הפעלת מערך ההיסעים הינו בבחינת שירות נוסף שהמועצה מעניקה
לתושבים במגבלות התקציב העומד לרשותה.
מערך ההיסעים שנקיים יתבסס על נתוני הביקוש כפי שיתקבלו עד ליום ג' 22.08.17
ובכפוף למגבלות החוק ,המינהל התקין והיכולות התקציביות של המועצה ומכאן
שלא כל בקשה להסעה תוכל להיענות בחיוב .נדגיש כי בכל מקרה ,לא נוכל להיערך
להפעלת קווי הסעות נוספים עבור המאחרים בהגשת הבקשה.
תעריפי ההסעות לתשלום הורים מתבססים על התוספת הנדרשת להקצאת המועצה
על-פי מכרז ההסעות החדש שקיימנו לאחרונה.
בהתאם להנחיות העדכניות של משרד החינוך ,תלמידים עד כיתה ד' המתגוררים
במרחק של למעלה מ 2-ק"מ ותלמידים מכיתה ה' ומעלה המתגוררים במרחק של
למעלה מ 3-ק"מ ממוסד חינוכי בזרם בו הם מעוניינים (ולאו דווקא המוסד אותו
בחרו במסגרת פתיחת איזורי הרישום) ,ייסעו בלא השתתפות בתשלום.
על-מנת להירשם להסעות ,עליכם לפנות למחלקת הגבייה בבניין המועצה עד ליום
 22.08.17בצירוף המסמך המצ"ב בהמשך המסמך ,וכן להצטייד בצילום תעודות
זהות של שני ההורים  +ספחים המציינים את כתובותיהם  +תמונת פספורט של
הילד/ה.
הורים הסבורים כי ילדיהם עומדים בקריטריונים הנ"ל לנסיעה ללא תוספת תשלום,
ייפנו למחלקה לחינוך לבדיקת נתוניהם במערכת "הסעות.נט" של משרד החינוך.
למען הסר ספק ,מדובר במרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.
תלמידי החינוך המיוחד זכאים להסעות חינם רק בהתאם ללקויות המפורטות
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות שאינן מזכות בהסעה ישתלבו ,ככל
שהדבר אפשרי ,בהסעות החינוך הרגיל ועל פי אותם כללים לתשלום.
נדגיש כי כל המעוניינים בהסעות (בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד) נדרשים
להגיע להירשם להסעות בבניין המועצה.

הערות )1( :הרישום הינו על בסיס שנתי – לא ניתן להירשם לתקופה חלקית.
( )2במקרה של החלטת הורים על הפסקת השימוש בשירות ההסעה – לא
יוחזר תשלום.
( )3הפעלת קו ההסעה ובחירת סוג הרכב לביצועה מותנים במספר הנרשמים
להסעה .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קו הסעות אם
מספר הנרשמים אליו יהיה נמוך.
( )4המועצה לא תעסיק מלווים להסעות החינוך הרגיל.
( )5המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מתלמיד/ה את האפשרות
להשתמש בהסעה במקרה של התנהגות לא ראויה ו/או מסוכנת.
( )6מימוש ההסעה יתאפשר רק בהצגת כרטיס תלמיד בר תוקף מטעם
המועצה.
( )7הרישום מותנה בתשלום מלא לפי  ₪ 750לכיוון.
( )8הורים הסבורים שהם זכאים להנחה יוכלו להגיש טפסים לוועדת
הנחות עד לתאריך  .31.10.17ככל שתתברר זכאותם להנחה ,המועצה
תזכה את ההורים בהחזר .הגשת בקשת הנחה אינה פוטרת מתשלום מלא
במעמד הרישום להסעה.

בברכה,
מועצה מקומית מבשרת ציון

*להלן טופס הרישום

נא לשדך
תמונה

לכבוד
מנהלת מדור הסעים
המחלקה לחינוך
מועצה מקומית מבשרת ציון

(לא להדביק)

רישום תלמיד/ה להסעות בחינוך הרגיל בתוך היישוב
הריני מבקש/ת לרשום את בני/בתי:

מספר זהות

שם התלמיד/ה

כתובת מגורים

בית ספר

כיתה מספר
כיתה

להסעות הבאות (נא הקיפו בעיגול):
 .1הסעת בוקר (מתחנות ההסעה) לביה"ס +צהריים (ביה"ס לתחנות ההסעה) –שני כיוונים:
₪ 1,500
 .2הסעת בוקר (מתחנות ההסעה לבית הספר) – כיוון אחד₪ 750 :
 .3הסעת צהריים (מבית הספר לתחנות ההסעה) – כיוון אחד₪ 750 :
הריני מאשר/ת בחתימת ידי כי:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ידוע לי כי הרישום הינו על בסיס שנתי בתשלום  ₪ 750לכיוון ולא ניתן להירשם לתקופה חלקית.
אם אחליט על הפסקת השימוש בהסעה לא יוחזר לי תשלום כלשהו.
ידוע לי כי הפעלת קו ההסעה ובחירת סוג הרכב לביצועה נתונים בידי הרשות המקומית ומותנים
במספר הנרשמים להסעה ,וכי המועצה המקומית מבשרת ציון שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים
קו הסעות אם מספר הנרשמים להסעה יהיה נמוך.
ידוע לי כי המועצה לא תעסיק מלווים להסעות ואני מתחייב כי לא תהיה לי בעניין זה כל קובלנה או
דרישה.
אני מתחייב/ת כי בני /בתי ינהג/תנהג לפי כללי ההתנהגות והבטיחות בהסעות.
ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות לשלול מתלמיד/ה את האפשרות להשתמש בהסעה במקרה של
התנהגות לא ראויה ו/או מסוכנת.
ידוע לי כי מימוש ההסעה יתאפשר רק בהצגת כרטיס תלמיד בר תוקף מטעם המועצה המקומית
מבשרת ציון.

תאריך

שם ההורה

טלפון נייד

ת.ז .הורה

חתימה
דוא"ל
_________________________

אישור מחלקת הגביה
הריני לאשר קבלת תשלום בסך ______________ .₪
________________
חתימת נציג גבייה

