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 לשנת הלימודים תש"פ הסעות מועצה למוסדות החינוך
 

 הורים יקרים
 

 שלום רב,
 

בתי  לתלמידי סעיםיהמועצה המקומית תפעיל מערך ה כמידי שנה, אנו בפתחה של שנת הלימודים תש"פ

 ובחזרה על מנת להקל עליכם ועל ילדיכם.היסודיים הספר 

 :בהתאם להוראות משרד החינוך להסעה זכאות

 חינוך רגיל  חינוך מיוחד

מרחק מהבית  קוד לקות
לבית הספר )עפ"י 
 מערכת הסעות.נט(

מרחק מהבית לבית הספר  כיתה 
 )עפ"י מערכת הסעות.נט(

 ק"מ 2מעל  עד כיתה ד'  כל מרחק 53,54,56,57,59,60,61

51,52,55,58,62,63,65, 

66,67,68,98 

  ק"מ 2מעל 
 ק"מ 3מעל  כיתה ה' + ו' 

 

לכיוון בכפוף לאישור ₪  825כל מי שאינו זכאי בהתאם לטבלאות הנ"ל ישלם 

 הקו בהתאם למספר הנוסעים. 

יש לבצע רישום עבור כל תלמיד הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד בין 

 שזכאי להסעה ובין שמחויב בתשלום.

 

 את תהליך הרישום עבורכם ההורים שידרגנוהשנה 

 על מנת להקל ולחסוך לכם זמן יקר.

 של המועצה, תידיגיטלהרישום יבוצע באמצעות מערכת 

 .המועצה ולא נדרש מכם ההורים להגיע פיזית למשרדי

 

 

 ולמלא את טופס הרישום להסעות כפי שנפרט בהמשך. יהדיגיטללאתר  סלהיכנכל שעליכם לעשות הוא 

 לגבי שליחת הטופס. מאתנו הודעת אישורלאחר מילוי הטופס תקבלו 

 מול מערכת החינוך. והזכאות אנו במחלקת ההסעות נבצע בדיקה לפרטי התלמיד

שהרישום בוצע  SMSשהתלמיד זכאי להסעה ללא תשלום, אנו נבצע רישום ונשלח הודעת  אם יימצא

 בהצלחה.

, ורק לאחר SMSלתשלום בהודעת  קישור, יישלח אליכם ההורים התלמיד אינו זכאי להסעהש אם יימצא

  ביצוע התשלום נטפל בהמשך הליך הרישום.

 )מצוין בהמשך(.שימו לב להתניית רישום לתלמידים שאינם זכאים 
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 04.08.2019ויסתיים בתאריך  28.07.2019הרישום להסעות במערכת הדיגיטלית ייפתח בתאריך 

 רישום יתאפשר אך ורק במערכת הדיגיטלית

 לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

 

 אז איך עושים זאת?

בוחרים <  בוחרים רשות "מבשרת ציון" <  mast.co.ilבכתובת: נכנסים לאתר הדיגיטאלי  .1

 שירותים בקליק   <   בוחרים שירותים להסעות בתי ספר.

 דרך אתר המועצה: רישום להסעות בתי ספר      או

 (. למלא לכל ילד בנפרדממלאים את טופס הרישום ) .2

 : שימו לב

חשיבות יתרה לכיתה ולמספר הכיתה, שכן לכל כיתה באותה שכבה יכולה להיות מערכת  •

 שעות שונה שתשפיע על שעות הפיזור.

התמונה נועדה כדי להפיק  – פספורט בלבדיש לצרף קובץ עם תמונת  –צילום תמונה  •

 .ברורהצבעונית , יש לצרף תמונה כרטיס נוסע לתלמיד

 

 :םההיסעילאחר בחינת הטפסים במשרדי        

 

 :שזכאי להסעהתלמיד  .1

עבודה מיום שליחת הטופס שהרישום  מספר ימיתוך  SMSיקבל הודעת ההורה הרושם  .א

 בוצע בהצלחה והתלמיד שובץ להסעה

 :שאינו זכאי להסעהתלמיד  .2

המועצה תפעיל מערך הסעות למוסדות בישוב גם עבור תלמידים שאינם זכאים להסעה בכפוף 

 לתנאים הבאים:

 תלמידים בהסעה, הנוסעים באותו מסלול ובאותן שעות. 12קבוצה של לפחות קיימת  .1

 לילד לשנה לכל כיוון נסיעה.₪  825בוצע תשלום של  .2

עם צירוף ימי עבודה מיום שליחת הטופס  מספרתוך  SMSיקבל הודעת ההורה הרושם  .א

ולבצע תשלום מלא עבור כל ילד לקישור לאתר התשלומים. על ההורה להיכנס  קישור

 בנפרד.

 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום. מספרנטפל בהמשך הרישום תוך  םההיסעיאנו במשרדי  .ב

מיום ביצוע התשלום, שהרישום בוצע  םימי מספרתוך  SMSההורה הרושם יקבל הודעת  .ג

 להסעה.למס' הנרשמים בהצלחה והתלמיד משובץ בהתניה 

 

והודעה טלפונית בדבר אי פתיחת  SMS, ההורה הרושם יקבל הודעת יפתח המסלול אם לא

 א התשלום ששולם.והמסלול ויוחזר מל
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  :נוספים דגשים

ימי עבודה מיום שליחת הטופס, או מיום ביצוע התשלום לגבי  5תוך  SMSהורה שלא קיבל הודעת  .1

 היסעים בדבר סטטוס הטיפול.ההרישום, נדרש לבדוק מול מחלקת 

 .חלקית לתקופה להירשם ניתן לא – שנתי בסיס על הינו הרישום .2

 לא יוחזר תשלום. –במקרה של החלטת הורים על הפסקת השימוש בשירות ההסעה  .3

הפעלת קו ההסעה ובחירת סוג הרכב לביצועה מותנים במספר הנרשמים להסעה. המועצה  .4

 שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קו הסעות אם מספר הנרשמים אליו יהיה נמוך.

 לא יהיו מלווים בהסעות החינוך הרגיל. .5

 במקרה בהסעה להשתמש האפשרות את ה/מתלמיד לשלול הזכות את לעצמה שומרת המועצה .6

 .מסוכנת או/ו ראויה לא התנהגות של

 מטעם המועצה.לשנת תש"פ  מימוש ההסעה יתאפשר רק בהצגת כרטיס תלמיד בר תוקף .7

ככל . 01.11.19וועדת הנחות עד לתאריך הורים הסבורים שהם זכאים להנחה יוכלו להגיש טפסים ל .8

. הגשת בקשת הנחה אינה פוטרת ים בהתאםשתתברר זכאותם להנחה, המועצה תזכה את ההור

 טפסים לוועדת הנחות ניתן להוריד בכתובת: מתשלום מלא במעמד הרישום להסעה.

zion.org.il-www.m חות "אוטומטיות" לאחים.יודגש כי אין הנ 

יורשה לעלות להסעות לא  בחלון הרישוםנדגיש כי תלמיד שלא יירשם להסעות  למען הסר ספק .9

 2019ספטמבר שיחלו בחודש 

למידים לא זכאים שלא נרשמו כנדרש. תלמיד שיעלה להסעה יחויב השנה תוגבר האכיפה בגין ת .10

 בגין שנה שלימה לשני הכיוונים

 

  :נוספים במידה ותידרשו ושליחת מסמכיםלפניות 

 zion.org.il-transport@mמייל: 

 050-6007357, 02-5348534טלפון: 

 

 מוצלחת ונסיעה בטוחה.מברכים אתכם בשנת לימודים ו מודים לכם על שיתוף הפעולה אנו

 

 

 בברכה,

 במחלקה לחינוךצוות ההיסעים 

http://www.m-zion.org.il/
mailto:transport@m-zion.org.il

