הורים יקרים,
לקראת שנת הלימודים אנו נערכים להסעות.
הזכאות להסעה לבתי-הספר נקבעת ע"י משרד החינוך ,על פי המרחק שבין מקום המגורים לבין
בית הספר ,כדלהלן :לתלמידים מגיל  5ועד כיתה ד' כולל – מ 2.1 -ק"מ ,לתלמידים מכיתה ה' ומעלה
מ 3.4 -ק"מ.
לפי הקריטריון הנ"ל תלמידי מערכת החינוך בכפר יונה אינם זכאים להסעות מתוקצבות על ידי משרד
החינוך .עם זאת ,עיריית כפר יונה מסייעת בהסעות לתלמידי שכונת גבעת אלונים ושכונת יפה נוף.
העירייה מסבסדת בכ 50% -את עלות ההסעות.
פרטים כלליים:
 .1עדיפות תינתן לרישום תלמידים מהחינוך המיוחד שיירשמו עד .30.8.19
ההסעות לשאר התלמידים הינן על בסיס מקום פנוי בלבד!
 .2עלות שירותי ההסעה המסובסדת הינה  ₪ 110לחודש .הלוך וחזור.
 .3שירותי ההסעה ינתנו החל מחודש ספטמבר ועד חודש יוני כולל .מערך ההסעות לא יפעל בבתי
הספר של החופש הגדול.
 .4איסוף התלמידים יתבצע מתחנות ההסעה המוסדרות.
 .5כדי להבטיח את מקומכם בהסעה עליך להשלים את סידורי ההרשמה והתשלום עד .25.8.18
 .6ההסעות יחלו בתאריך  ,2/9/18תלמיד ללא אישור תשלום לא יורשה לעלות להסעה.
 .7התנהגות לא נאותה בהסעות עלולה לגרום להשעיה מיידית של התלמיד/ה מההסעה.
תהליך ביצוע הרשמה:
התשלום יתבצע במחלקת הגבייה .לנוחיותכם ניתן לשלם גם באמצעות הטלפון.09-8971181/2 :
להשלמת הרישום יש להעביר לאגף החינוך (בדוא"ל או במסירה ידנית) את המסמכים הרשומים מטה:
 .1אישור תשלום ניתן ע"י אגף הגביה לאחר הסדרת התשלום
 .2טופס רישום (נמצא באתר האינטרנט של העירייה  /באגף הגבייה  /באגף החינוך)
 .3צילום ת.ז של ההורה  +ספח
 .4תקנון כללי התנהגות חתום
לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת בטלפון  09-8971183שלוחה  2או בדוא"לAnat@kfar-yona.org.il :
*העירייה אינה מתחייבת לקיום ההסעה לאורך כל השנה.

נסיעה בטוחה
ושנת לימודים פוריה

תקנון נסיעה לשנה"ל תשע"ט
על מנת ליצור תחושת בטיחות ואחריות משותפת וכדי שמערך ההסעות יתנהל באופן מיטבי ועל מנת
שנוכל לדאוג לביטחון ילדיכם ,עליהם ליישם את כללי ההתנהגות בנסיעה .אי-ציות לנהלים אלה עלול
לפגוע בתשומת ליבו של הנהג ולסכן את ילדיכם.
תלמיד שלא יציית לנהלים אלו ,תישלל זכותו להשתמש בשירותי ההסעות ועל ההורים תחול
האחריות לדאוג להגעתו לבית-הספר.












התלמידים יאספו מנקודות קבועות ומוסדרות מראש.
חל איסור על העלאת והורדת תלמידים במקומות מזדמנים.
על ההורים ,או מבוגר אחראי מטעמם ,להמתין עם ילדיהם להסעה בהלוך ולקבלם בחזור.
ההסעה לא תמתין לתלמיד המאחר להסעה .הקפידו להודיע מראש למלווה על אי-הגעה.
התלמיד חייב לשבת חגור בכיסא לכל אורך הנסיעה .אין להחליף מקומות ישיבה בזמן הנסיעה .נהג
ההסעה לא יצא לדרכו במידה ולא כל התלמידים ישבו חגורים.
ההסעה מכפר יונה אל המסגרת החינוכית ובחזרה הינה הסעה ישירה .עם זאת ,לנהג הסמכות
לעצור במהלך הנסיעה במידה ותלמידים אינם ישובים חגורים ,מתפרעים או מסתובבים ברכב.
אסור לעמוד ,להתרוצץ ,לצעוק ,להתגרות ולהשמיע מוזיקה בקול רם .כל הפרעה למהלך הנסיעה
מסכנת אתכם!
כבדו את חבריכם לנסיעה ואפשרו להם לנסוע בבטחה ולרדת מבלי לדחוף אותם.
לאחר הירידה ,התרחקו מרכב ההסעה וחכו עד שיסע לדרכו ,לפני שאתם חוצים את הכביש.
כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג שהתלמידים ייכנסו
לרכב בצורה מסודרת .כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת
הקדמית ,אלא אם כן יש מלווה המפקח על הדלת האחורית.
חל איסור על אכילה במהלך הנסיעה.

יש ליידע ולדווח לאחראי ההסעות (אור) ,על כל מקרה או בעיה בטל054-6940282 :

זיכרו :האחריות להגעת תלמידים לבית-הספר וממנו מוטלת על ההורים!
קראנו את תקנון-ההסעות ,הבנו אותו ואנו מקבלים את תוכנו .ידוע לנו כי אגף החינוך רשאי להשעות
מההסעות תלמיד/ה שהתנהגותו אינה תואמת את כללי הנסיעה.
חתימת התלמיד/ה:
שם התלמיד/ה __________________ מכיתה____________ בבי"ס ___________
חתימת התלמיד/ה ______________________

תאריך ___________________

חתימת ההורים:
חתימת האם ____________________

חתימת האב ____________________

יש לשלוח העתק מהתקנון החתום לאגף החינוך לפקס  09-8971179או למייל anat@kfar-yona.org.il

טופס רישום להסעה  -שנה"ל תשע"ט

שם התלמיד/ה  _______________________ :ת.ז _______________________ :

שם האם  __________________________ :נייד _________________________:

שם האב  __________________________ :נייד _________________________:

כתובת מגורים ____________________________________________________ :

מספר קבלה  ________________ :בגין תשלום בסך ____________________ :

לסמן לפי הצורך :

הלוך ושוב

הלוך בלבד

יש לצרף צילום ת.ז וספח.
לתשומת ליבכם  -מילוי הטופס אינו מאשר את קיום ההסעה.

חזור בלבד

