הסעה כפר יונה – שנה"ל תש"ף
לתלמידי שכונת גבעת אלונים ויפה נוף בלבד
הזכאות להסעות אל בתי-הספר נקבעת ע"י משרד החינוך ,על פי המרחק שבין מקום המגורים לבין
בית הספר .בהתאם לזאת ,תלמידי מערכת החינוך בכפר יונה אינם זכאים להסעות מתוקצבות על
ידי משרד החינוך .אולם ובשל המיקום של שכונות יפה נוף וגבעת אלונים מעבר לכביש  57החליטה
עריית כפר יונה לסבסד מעל  50%מעלות ההסעות לשנת תש"פ.
פרטי ההסעה לבתי הספר לתלמידי שכונת גבעת אלונים ויפה נוף בלבד!
✓ שירותי ההסעה יתקיימו  10חודשים בשנה  -ספטמבר עד יוני (כולל).
✓

איסוף והורדת התלמידים יתבצע מתחנות ההסעה המוסדרות בלבד.

✓

ההסעות הינן על בסיס מקום פנוי בלבד!

✓

ההסעות החל מתאריך  2/9/19תלמיד ללא אישור תשלום לא יורשה לעלות להסעה.

✓

לא תורשה התנהגות לא נאותה המסכנת את התלמידים ו/או נהג ההסעות.

✓

חובה לחתום ע"ג התקנון המצ"ב ,תלמיד אשר לא יפעל ע"פ התקנון – יושעה לאלתר.

הרשמה:
עלות שירותי ההסעה הינה  ₪ 110לחודש.
התשלום יתבצע במחלקת הגבייה .להלן שעות קבלת קהל במחלקה:
בימים ראשון ,שני ,רביעי וחמישי  ,8:00-13:00ימי שלישי .16:00-18:30
יש להעביר לאגף החינוך בדוא"ל את המסמכים כדלקמן:
✓

אישור תשלום ניתן ע"י אגף הגביה לאחר הסדרת התשלום

✓

טופס רישום (ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה)

✓

צילום ת.ז של ההורה  +ספח

✓

תקנון כללי התנהגות חתום

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת בטלפון  09-8971183שלוחה  , 2בדוא"לAnat@kfar-yona.org.il :
*העירייה אינה מתחייבת לקיום ההסעה לאורך כל השנה.

נסיעה בטוחה
ושנת לימודים מוצלחת!

טופס רישום להסעות תש"פ
שם התלמיד/ים _________________________ ,____________________:
מס' ת.ז ____________________________ ,_____________________ :
כיתה _______________ :
בית ספר ____________________ :
הקף בעיגול:

הלוך בלבד

/

חזור בלבד

/

הלוך ושוב

שמות ההורים______________________________________________ :
כתובת__________________________________________________ :
טלפון  ____________________ :טלפון נוסף ______________________ :
דוא"ל____________________________________________________ :
מס' אישור תשלום ( _____________________ :מצוין ע"ג הקבלה ממח' גביה)

יש לצרף צילום ספח תעודת הזהות של אחד ההורים.

תקנון נסיעה
על מנת ליצור תחושת בטיחות ואחריות משותפת ,וכדי שמערך ההסעות יתנהל באופן מיטבי על
ילדכם 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 .נא להודיע מראש למלווה על אי-הגעה
( אפרים.) 054-4944695 :

✓

התלמיד חייב לשבת בכיסא חגור לכל אורך הנסיעה .אין להחליף מקומות ישיבה בזמן הנסיעה.
אסור לעמוד ,להתרוצץ ,לצעוק ,להתגרות להשמיע 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 יעלו
לרכב בצורה מסודרת.

זכרו :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 ,ללא כל התראה מוקדמת ,תלמיד/ה שהתנהגותו אינה תואמת
את כללי הנסיעה.

שם ההורה_______________________ :

חתימת ההורה_________________:

שם התלמיד______________________ :

חתימת התלמיד________________:

תאריך____________________ :

