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 יוצאת לדרך   הסעות מועצה למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב
 

 הורים יקרים, 
 

 שלום רב,
 

 . ת  שנה"ל תשפ"בפתחנו את ההרשמה להסעות לקרא 
 

 החל מיום שני  ניתן להירשם באתר מועצת מבשרת ציון.
 .   10/08/2021עד   05/07/2021-ה  

 
 לא ניתן להירשם .זה  לאחר תאריך

 
 שלח אליכם הודעת לטלפון הנייד. ת רישום לאחר ביצוע ה

 
 ₪   1400כ  –עלות המועצה לתלמיד לכוון אחד  

 
 ₪1.  750הינו   –עלות ההורים בדמי השתתפות ורישום חד פעמי לכוון אחד  

 
 חל עליהם.    לאדמי השתתפות ההורים  –התלמידים הזכאים להסעות  

 
 טבלת זכאות להסעות :  

 מרחק ממוסד  הלימודים קבוצה
 

 חינוך מיוחד 
 

 לפי קוד לקות   כל מרחק
 ק"מ 2מעל ללא קוד לקות 

 חינוך רגיל 
 ד   -שכבות א

 ק"מ  2מעל 

 ק"מ  3מעל  ו   –שכבות ה  
 

 קוד לקות/כיתה   חינוך מיוחד  
 53,54,56,57,59,60,61 

51,52,55,58,62,63,65,66,67,68,98 
 

 אז  איך עושים זאת?:  
 

 ם תלמיד להסעות. נכנסים לאתר המועצה   לרישו .1
חשיבות  יתרה לכיתה     -שימו לב ממלאים את טופס  הרישום )למלא  לכל ילד בנפרד(  .2

ולמספר  הכיתה, שכן לכל כיתה באותה שכבה יכולה להיות מערכת שעות שונה  שתשפיע   
 על שעות הפיזור. 

 
 לאחר בחינת הטפסים במשרדי  ההיסעים:  
 

 תלמיד שזכאי להסעה:   .1
 
תוך מספר  ימי עבודה  מיום שליחת  הטופס    SMSיקבל הודעת ההורה הרושם   .א

 שהרישום  בוצע בהצלחה  והתלמיד שובץ להסעה.

 
 

מועצה  
מקומית  

 מבשרת ציון 
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 תנאים הבאים:תלמיד שאינו זכאי להסעה, הקווים יפתחו לפי ה .2
 
 תלמידים שמוסעים מאותו כוון .    14מינימום  .1
 ו' בלבד(.  -ש"ח לילד לשנה לכל כיוון נסיעה )לכיתות א' 750בוצע תשלום  של  .2
עם אישור רישום, תוך חמישה    -  SMSההורה  הרושם יקבל הודעת  לאחר הרישום:  .3

 ימי עבודה, מיום הרישום. 
במידה ולא יהיו מספר נרשמים מספיק לאותו מסלול. המסלול לא יפעל וההורה   .4

 לטל הנייד .  יעודכן באמצעות הודעה  
בדבר אי פתיחת   , SMS אם  לא יפתח המסלול, ההורה הרושם  יקבל הודעת  .5

 . במלואוהמסלול ויוחזר התשלום 
 

והפסיקו או   –התשלום הינו חד פעמי ולא יוחזר במידה והתלמיד החל את השימוש במערך ההסעות  1חשוב:  

 שהופסק מכל סיבה שהיא. 
 

 054-4479295/ נייד  02-5348566ההיסעים בטלפון  לתמיכה טלפונית ניתן להתקשר  למשרד 
 

 
 
 

 בברכת קיץ נעים ובטוח. 
 
 

 יהורם לוי           נטלי זאדה כהן      
 

 מנהל אגף החינוך                ם מנהלת מחלקת היסעי

  
 


