הסעה כפר יונה – שנה"ל תשפ"ב
לתלמידי שכונת גבעת אלונים ויפה נוף
אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה להסעה הפנימית.
ההסעות הינן מסובסדות ומהוות שירות ייחודי שנותנת עיריית כפר יונה לתושבי שכונות אלונים ויפה נוף.
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 עיריית כפר יונה לסבסד את ההסעות
לשנת תשפ"ב.
לידיעתכם :קיימים קוי תחבורה ציבורית מגבעת אלונים ומיפה נוף למסגרות החינוך -ניתן לבדוק באתר של חברת
"קווים"
פרטי ההסעה לבתי הספר לתלמידי שכונת גבעת אלונים ויפה נוף
✓ בשנת הלימודים תשפ"ב -שירותי ההסעה יתקיימו מאוקטובר עד יוני (כולל) .אין הסעות לבתי הספר של החופש הגדול.
✓ איסוף והורדת התלמידים יתבצע מתחנות ההסעה המוסדרות בלבד .תחנות האיסוף וההורדה מפורסמות באתר וכן
לוחות הזמנים.
✓ ההסעות הינן על בסיס מקום פנוי בלבד!
✓ ההסעות יחלו לאחר סוכות ,מיום חמישי  .30.9.2021תלמיד שאין בידיו אישור תשלום לא יורשה לעלות להסעה.
✓ ההסעה תתבצע בליווי מלווה ,יש להישמע להוראותיו/ה .לא תורשה התנהגות לא נאותה המסכנת את התלמידים ו/או
נהג/ת ההסעות.
✓ אנא קראו את התקנון ,תלמיד אשר לא יפעל ע"פ התקנון – יושעה לאלתר.
הרשמה:
עלות שירותי ההסעה הינה  ₪ 110לחודש הלוך+חזור ,ל  9חודשים מראש .לא ניתן להרשם להסעה לכוון אחד.
יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:
✓

להירשם בטופס הרישום המקוון המצורף בזאת (יש לפתוח בכרום)

✓

להעביר במייל צילום ת.ז של ההורה  +ספח

✓

להעביר במייל טופס תקנון חתום

✓

לאחר הרישום ישלח אליכם מייל בנוגע לגביית התשלום על ההסעה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאייל כהן רכז ההסעות בטלפון  077-5671187בדוא"לeyalc@kfar-yona.org.il :
או בפקס 09-8971179
להלן שעות קבלת קהל באגף החינוך:
בימים ראשון ,שני ,רביעי וחמישי  ,8:00-13:00ימי שלישי .16:00-18:30
בעקבות הנחיות משרד הבריאות קבלת קהל תתקיים בתיאום מראש.
*העירייה אינה מתחייבת לקיום ההסעה לאורך כל השנה .הרישום להסעה בשיטת "כל הקודם זוכה" .עיריית כפר-
יונה לא מתחייבת להסעה נוספת במידה וההסעה מלאה .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לתת עדיפות לרישום
להסעה לתלמידים מסויימים עפ"י קריטריונים של שכבת גיל ,מצב סוציואקונומי ,וכיוצ"ב.

נסיעה בטוחה ושנת לימודים מוצלחת!

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 (פרטי המלווה יועלו בהמשך)

✓

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_____________________ :

חתימה ________________ :תאריך___________ :

