הורי השכונות "יפה נוף" ו"גבעת אלונים" שלום רב,
אנו תקווה שחופשת הקיץ עוברת עליכם בנעימים ועם הרבה זמן משפחה.
רגע לפני החזרה לשגרת הלימודים נבקש לבשר לכם כי העירייה הגיעה להסדר עם משרד התחבורה וחברת קווים לפיו החל
מחודש ספטמבר  22יפעל בכפר יונה קו אוטובוס ציבורי  -פנימי שינוע בין השכונות השונות לכל אורך היום ,זאת כדי לאפשר
לתושבים להגיע בקלות לכל מקום ומקום ברחבי העיר.
מצ"ב לשימושכם ציר הנסיעה של קו האוטובוס וכן לוח הזמנים ההתחלתי שבהמשך יותאם לשימוש בו.
הסדר ההסעה הפנימית ,שהיה נהוג עד כה ,ואשר הוקצה וסובסד על ידי אגף החינוך עבור התלמידות/ים המתחנכים
בחטיבות הביניים והתיכון יוחלף על ידי שימוש בתחבורה הציבורית הפנימית.
הסדר זה ייחל רק לאחר כחודש ימים מיום הפעלת קו האוטובוס .כלומר ,לאחר החגים ו/או בהתאמה לעיתוי תחילת
פעילותו .על מועד מדויק תועבר לידיעתכם הודעה נפרדת.
הסדר זה לא יחול על תלמידי/ות גבעת אלונים המתחנכים בבית חינוך "דרך" בשכונת יפה נוף אשר ימשיכו להנות משירות
הסעה פנימי מהבית לביה"ס ,וחזרה הביתה בתם יום הלימודים.
להלן פרטי ההסעה משכונת "גבעת אלונים" לבית חינוך "דרך" :
* השירות יחל ב 4 -לספטמבר וייסתיים ב 30 -לחודש יוני .הסעה זו לא תתקיים בעת קיומה של קייטנת ביה"ס של החופש
הגדול ,עם היציאה לחופשה הגדולה.
* איסוף והורדת התלמידים יתבצע אך ורק מתחנות ההסעה המוסדרות ,ברחובות גילה ,בנטל והבשן.
* עלות השירות ,הלוך ושוב ,יעמוד על  112.5ש"ח לחודש ,בדיוק כפי עלות רב קו ,זאת בתשלום מראש עבור  10חודשים.
* לא ניתן לבצע רישום עבור הסעה לכיוון אחד ,ותלמיד אשר לא יחזיק בידו אישור על תשלום לא יוכל לקחת חלק בשירות.
* הרישום להסעה הינו על בסיס מקום פנוי והיא תכלול מלווה שעל התלמידות/ים להישמע לו ולהנחיותיו .התנהגות לא נאותה
העלולה לסכן את התלמידים ו/או את המלווה ,ונהג ההסעה תטופל בהתאם.
הרשמה:
* יש להירשם באמצעות הטופס המקוון המצ"ב.
* התשלום יתבצע במחלקת התשלומים העירונית (גבייה לשעבר).
* שובר התשלום יועבר לאייל כהן ,רכז ההסעות ,באופן ידני או במייל לכתובת eyalc@kfar-yona.org.il :
* יש לצרף לשובר התשלום צילום ת.ז .של ההורה ,הספח הנילווה ,וטופס התקנון המצ"ב חתום ע"י ההורים.
פרטי ההסעה הזמנית מהשכונות לחטיבות הביניים והתיכון:
* השירות ייחל ב 4 -לספטמבר ויסתיים לאחר כחודש ימים מיום תחילת פעילותו של קו האוטובוס הפנימי אשר הודעה על כך
תועבר בנפרד ממכתב זה.
* איסוף והורדת התלמידים יתבצע אך ורק מתחנות ההסעה המוסדרות המוצבות ברחובות גילה ,בנטל והבשן.
* עלות השירות עומדת על  112.5ש"ח לחודש ,בדיוק כפי עלות רב קו ,ול 2 -חודשים מראש.
* לא ניתן להירשם להסעה לכיוון אחד ,ותלמיד שלא יחזיק בידו אישור על תשלום לא יוכל לקחת חלק בשירות.
* הרישום להסעה הינו על בסיס מקום פנוי והיא תכלול מלווה שעל התלמידות/ים להשמע לו להנחיותיו .התנהגות לא נאותה
העלולה לסכן את התלמידים ו/או המלווה ונהג ההסעות ,תטופל בהתאם.

הרשמה:
*יש להירשם באמצעות הטופס המקוון המצ"ב.
*התשלום יתבצע במחלקת התשלומים העירונית (אגף הגבייה לשעבר)
* שובר התשלום יועבר לאייל כהן ,רכז ההסעות באופן ידני או במייל לכתובת eyalc@kfar-yona.org.il :
* יש לצרף לשובר התשלום צילום ת.ז .של ההורה ,ספח תשלום וטופס תקנון המצ"ב חתום ע"י ההורים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאייל כהן  -רכז ההסעות ,בשעות קבלת קהל ,ובימים ראשון ,שני ,רביעי ,חמישי בין השעות :
 ,8:00-13:00וכן ביום שלישי בין השעות  ,16:00-18:30 :בטלפון מספר  077-5671187או במייל בכתובת :
eyalc@kfar-yona.org.il
להדגיש :
 .1העירייה אינה מתחייבת לקיומו של שירות ההסעה לאורך כל השנה.
 .2העירייה שומרת לעצמה את הזכות לתת עדיפות לרישום להסעה לתלמידים מסויימים על פי קריטריונים של שכבת גיל ,מצב
סוציאוקנומי וכיוצ"ב.

מאחלים לכולנו שנת לימודים מוצלחת ונסיעה בטוחה בדרכים.
בברכה,
מיכל גרף
מנהלת אגף החינוך

