
 
 

  81.2.8.72  תאריך:        
 יב' אלול תשע"ה             

 
 !תלמידים יקריםהורים ו

 
 

 וע"לשנת תש - 7ם מס' הסעות תלמידיחוזר 
 
 

 נים:יניתוכן הע

 הקדמה. 

 "הסעות לתלמידים המוכרים ע"י משרד החינוך כ"זכאי הסעות. 

 "הסעות לירושלים לתלמידים אשר אינם מוכרים כ"זכאי הסעות. 

 ם למערך ההסעותרישו. 

 לתלמיד הנפקת כרטיס הסעות אישי. 

 העברת מידע למועצה על מערכת השעות של התלמיד לשיפור השירות. 

  הר אדר בתחומימסלולי איסוף ופיזור. 

  הסעת תלמידים פנימית בהר אדר. 

  עד החגים מבשרת ציוןלתכנית הסעות ולו"ז. 

  ירושליםלתכנית הסעות ולו"ז. 

 תכללי התנהגות בהסעו. 

 החזר דמי נסיעה בתחבורה ציבורית. 

 )הנחיות ביטול )לתלמידים שאינם זכאי הסעות והסעות פנימיות. 

 דיווח תקלות. 
 
 
 

 הקדמה 

 
מחלקת התפעול במועצה  תכננמת ,העומדת בפתחתשע"ו לקראת שנת הלימודים כבכל שנה ו

עות הראשון ולהלן חוזר ההס מחוץ לישובשם את מערך הסעות התלמידים לבתי הספר השוני
 לשנת תשע"ו.

 
מערך ההסעות מורכב וכרוך בשינויים הנובעים מהתנועה בירושלים וסביבתה, שינוי במערכת 

כזכאי השעות של התלמידים, כמות התלמידים המוסעים והגדרתם מבחינת משרד החינוך 
 הסעה.    

 
רים כאחד( מול המשתמשים במערך ההסעות )תלמידים והותקשורת קבועה  בכוונתנו לקיים 

( ואף שוקדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה smsבאמצעות הדואר האלקטרוני ומסרונים )
 לסמארטפונים. 

 

למעט )תשע"ה( שחלפה ת הלימודים מרבית ההסעות תהיינה כמו בשנ
ות התלמידים בבתי בשינויים המתבקשים כתוצאה משינויים בזהות וכמ

 ם.תוכניות הלימודיהספר השונים ולו"ז של 
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 "הסעות לתלמידים המוכרים ע"י משרד החינוך כ"זכאי הסעות 

 
 הגדרת זכאות:

  

  חמד"ת", תיכון "הראל" וממ"ד "היובל"בחט"ב  התלמידים הלומדים במבשרת ציון .1
 ."השקד

 שהחלו את ה"ס היסודייםיב)תלמידים הלומדים בירושלים במסלול הממלכתי דתי  .2

תלמידים המוגדרים כ"מחוננים" והלומדים , (םוהתיכוניי ,ולימודיהם במוסד לפני תשע"
  ."האוניברסיטה ליד"במסלול "אתגר" בביה"ס 

 ועדת השמה אישרה את מוסד לימודיהם.ותלמידי החינוך המיוחד ש .3
 תלמידי ביה"ס היסודי המוגדרים "מחוננים" ושובצו ליום לימודים בביה"ס "מרחבים". .4
 

 וכרים כ"זכאי הסעות"הסעות לירושלים לתלמידים אשר אינם מ 

 
יבת בחטבמסלול הממלכתי  מאפשרת לתלמידים תושבי הישוב הלומדים בירושלים,המועצה 

על בסיס קווי ההסעות המשרתים את  "זכאי להצטרף למערך ההסעות,  ,בתיכוןו ביניים
"זכאי הסעות" ע"י כלמי שלא שהוכרו  את השרותאינה מחויבת לספק אף כי  ההסעות"

  .משרד החינוך
 

 -ההצטרפות מותנית ב      
o הצגת תעודת זהות )עם ספחים( של ההורים , 

o סים למועצהימ אישור הגזברות על היעדר חובות, 

o  למשך עשרה חודשים )לא ניתן    ₪ 582של  חודשית בסכוםבעלות השתתפות
  רשם לחלק מהתקופה(.ילה

        
 . טרנט של המועצהניתן להוריד מאתר האינ טופס אישור לגביה בהוראת קבע  

 .בסכום המצוין חודשיותעשר המחאות תתאפשר הפקדה של  הוראת קבע  ילחסר
 

   המועצה שומרת לעצמה את הזכות  שלא לאפשר הסעות או להפסיקן, לתלמידים שהוריהם 
 חייבים כספים למועצה.

 

 רישום למערך ההסעות 

 
הטופס באמצעות  רשמויתלמידים המעוניינים להשתמש במערך ההסעות בשנה"ל תשע"ה 

ינטרנט של המועצה. הדיגיטלי המופיע באתר הא

https://docs.google.com/forms/d/11iWO7MTm3behAVKzM0roxAlo

pircgOvE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkHh4up0XtzZI 
 

 הנפקת כרטיס הסעות אישי 

  
לאחר ביצוע הרישום האינטרנטי הנכם מתבקשים  -לכל התלמידים הלומדים בירושלים 

בצירוף השם המלא ומס' ת.ז. לדוא"ל:   (,רצוי פספורט)הילד לשלוח דוא"ל עם תמונת 

hasaotharadar@gmail.com .תוצמד לכרטיס הזכאות להסעות   התמונה.  
 כנ"ל לגבי תלמידי בית הספר היסודי בהר אדר  המבקשים הסעה.

                          :השעות ה בין -בימים א התמונה במעטפה למזכירות המועצה,את ניתן להעביר 
 .182022815עד ה   0.88-10.88

 
 .10.88 – 0:88בין השעות:  282022814תבוצע במזכירות המועצה מתאריך קת הכרטיסים חלו

 התשלום. דרתסהלאחר רק הכרטיס את יקבלו "זכאי הסעות"  תלמידים שאינם 

https://docs.google.com/forms/d/11iWO7MTm3behAVKzM0roxAloHh4up0XtzZIpircgOvE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/11iWO7MTm3behAVKzM0roxAloHh4up0XtzZIpircgOvE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:hasaotharadar@gmail.com
mailto:hasaotharadar@gmail.com
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 העברת מידע למועצה על מערכת השעות של התלמיד לשיפור השירות 

  
פניה בדוא"ל למילוי  הסעות שירשמו במערך הלכל התלמידים  בשבוע הראשון ללימודים נפיץ

 שבו יתבקשו לסמן את שעת סיום הלימודים בכל אחד מימות השבוע.  ,טופס
 

 זור בהר אדרימסלולי איסוף /פ 

  
וכן  101תחנות העלאת והורדת תלמידים בכל רחבי הישוב יהיו בתחנות ההסעה של קו 

ליד "גן ) 141' נוף הרים לבונה( וברחמול מבוא ה) 113בתחנות הסעת תלמידים ברח' נוף הרים 
 (.הכנסת"

 

 הסעת תלמידים פנימית בהר אדר 

   
. ההסעה תבוצע ברכב של צהרים מביה"ס היסודיתארגן המועצה הסעת  וגם בשנה"ל תשע"

ויבצע והאלה  , האלוןהגיא, נוף הרים : רק ברחובות הראשיים עייסחב' "ציר הסעות" אשר 
 .13:48אחת בשעה: יומית הסעה 

 .יהיו לפי המפורט בסעיף "מסלולי אסוף2פזור" בהר אדר  :ורדהתחנות הה
מתבקשת להירשם באמצעות הטופס  בשרות כל משפחה המעוניינת :והתשלום אופן הרישום

  .11280215עד תאריך  הדיגיטלי המופיע באתר האינטרנט של המועצה
 -ההצטרפות מותנית ב  

o  ,הצגת תעודת זהות )עם ספחים( של ההורים 

o הגזברות על היעדר חובות מיסים למועצה אישור, 

o  למשך עשרה חודשים )לא ניתן    ₪ ..7השתתפות בעלות חודשית בסכום של
 להירשם לחלק מהתקופה(. 

        
 טופס אישור לגביה בהוראת קבע ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה.   

 .ום המצויןלחסרי הוראת קבע תתאפשר הפקדה של  עשר המחאות חודשיות בסכ
 

   המועצה שומרת לעצמה את הזכות  שלא לאפשר הסעות או להפסיקן, לתלמידים שהוריהם 
 חייבים כספים למועצה.

פעול בהתאם למפורט לעיל בסעיף: "הנפקת לכמו כן, לצורך הפקת כרטיס הסעות אישי, יש 
 כרטיס הסעות אישי". הכרטיסים ימסרו לתלמידים במזכירות ביה"ס היסודי.

 
 . בתחילת השנה בהתאם למספר הנרשמים שיוזמן יהיה רכבגודל ה      

  .לא נוכל להתחייב לאפשר הצטרפות להסעה זולאחר המועד האחרון לרישום,        
 
 
 

 

   !לתשומת לב 
 

 ."ההסעות ימשיכו ויבוצעו ע"י חברות "ציר הסעות", "מיצויוסי", ו"שיגור 

 כמו שנה שחלפה. גם מרבית  מרבית ההסעות יתנהלו בשעות ובמסלולים
 הנהגים הם אותם הנהגים שהסיעו בשנה שחלפה.

 ת חינוך מיוחד וממלכתי דתי וההורים שילדיהם לומדים בירושלים במסגר– 
שהסיעו את ילדיהם בשנה שעברה  /נהגיםמתבקשים להתקשר לחברות

לפחות בימים הראשונים של שנת  ולברר הפרטים לגבי ההסעות לילדיהם
 .הלימודים
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 תחילת השבוע והלימודים – )"היובל" ו"הראל"( תכנית ההסעות ולו"ז מבשרת ציון 

 

 הסעות בוקר .א
o "תיכון "הראל-  

o  81:48יא' :התחלת איסוף  –כיתות י' ו   – 38.0.2815 –ביום הראשון ללימודים. 

o  כיתות יב' 80:48יא': התחלת איסוף  -כיתות י' ו   -   31.0.2815 –ביום השני ללימודים ,–  

 .81:48התחלת איסוף  

o  כיתות יב' 80:48יא' : התחלת איסוף  –כיתות י' ו  – 1.0.2815 –ביום שלישי ללימודים ,    

 יא'. –מצטרפים להסעות של י' ו  –יוצאות למסע לפולין. התלמידים שנשארים  

 

o היובל יבת בינייםחט""- 

o  81:18התחלת איסוף  –בה כל החטי – 1.0.2815 –ביום הראשון ללימודים.  

o  81:18התחלת איסוף  –כל החטיבה  –ביום השני ואילך ללימודים 

 תלמידים לתיכון "הראל".  יסיעולא של החטיבה אוטובוסים ה             
 

 נודיע.–יתכנו שינויים בלו"ז של ההסעות עקב שינויים במערכי השיעור בבתי הספר. ככל שיהיו 
 

זמן האיסוף והנסיעה ף נוה אילן תערך בדיקה של משך הערה: לאור פתיחת מחל
 למבשרת ציון ויתכנו בהמשך שינויים בשעות.

 

  הסעות פיזור בצהרים .ב
 
o  תיכון הראל–  
o  12:18חזרה בשעה  – 38.0.2815ביום ראשון. 

o  11:45חזרה בשעה  –כיתות יב'  – 31.0.2815ביום שני , 

o  10:18, 14:18, 13:28ה בשעות: חזר –כיתות י' ויא'   - 31.0.2815ביום שני.  

o  14:18, 13:28חזרה בשעות:  –יא' ושארית יב'  –כיתות י' ו  – 1.0.2815ביום שלישי ,
10:18. 

o   כביום שלישי. – 2.0.2815ביום רביעי 

 
o  חטיבת ביניים היובל–  
o  12:18חזרה בשעה  –כל החטיבה  – 1.0.2815ביום שלישי. 
o  15:18, 14:18, 13:18ות: חזרה בשע – 2.0.2815ביום רביעי. 

 
ת הן מהמועצה והן מבתי הספר ישירות ונוספ ותהודע נהתצא –והחגים לגבי המשך השבוע 

 לתלמידים.
 

התלמידים על שעות על מערכת השעות הקבועה מבתי הספר ו2או מעד לקבלת מידע  -ככלל 
יצאו סעות הה ., תעמיד המועצה הסעות, בהתאם למידע שתקבל מבתי הספרסיום הלימודים

 בהתאם לשעות שנקבעו לעיל.דקות לאחר הצלצול  15ל בתי הספר מתחנות ההסעה ש
של אי התאמה בין  יםמצב וצריוויתכן וי ,עד החגים מערכת השעות אינה יציבהשבתקופה 

 כמות הילדים למספר האוטובוסים שימתינו בתחנות. נבקשכם להתאזר בסבלנות.
 ם של מערכת ההסעות הקבועה.לאחר חג הסוכות יפורסם לוח הזמני

סוף בוקר אחד בלבד ימחויבת המועצה לבצוע א ,על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוךלידיעתכם ש
מהר אדר למבשרת ציון ושתי הסעות פיזור בצהרים חזרה הביתה. בפועל, מבצעת המועצה 

ך כדי במשך כל השנה הסעת בוקר אחת לכל בי"ס ושלוש הסעות פיזור ואף יותר להר אדר, תו
 . ציון שילוב של שני בתי הספר במבשרת

 



 5 

 

 

 תכנית הסעות ולו"ז לירושלים 

 
 הסעות בוקר א.

 :ה'-בימים א' שעות יציאת ההסעות לבתי הספר בירושלים
o אמנויות ביה"ס ללו ("אקדמיה למוסיקה"הו ליד"ה בגבעת רם ) ההסעה לבתי הספר

 .80:35תצא בשעה 
o מות, רמת שלמה ורמת אשכול תצא בשעה ההסעה לבתי הספר הדתיים בשכונות: ר

80:45. 
o  :תצא "רוטשילד-אוולינה דה", רחביה" גימנסיה", "הניסויי"ההסעה לבתי הספר ,

 .80:58בשעה 
o תצא בשעה וגבעת משואה גבעת מרדכי  ,ההסעה לבתי הספר בשכונות: בית וגן

80:58. 
o  :81:88תצא בשעה  )מבשרת( "חמד"ת השקד""ברושים" ו: ההסעה לבתי הספר. 

o  :81:88תצא בשעה  "ממ"ד הר נוף"ו "דרור"הההסעה לבתי הספר. 
 

לאור העובדה שתלמידים רבים אינם לומדים בימי שישי, יותאם מערך ההסעות בימי שישי 
 מידע מדויק ישלח לתלמידיםעל מערכת השעות שתתקבל מהתלמידים. בהתאם למידע 

 בדוא"ל. ולהורים
 

  הסעות צהרים ב.
יחלו באיסוף מבית הספר  בלבד. ההסעותה -בימים ארכז: ההסעות יבוצעו קו ירושלים מ

 10:58ו  15:15בשעות לאיסוף בגבעת רם משם יעברו  ,10:15ו:  14:58בשעות  אומנויותל
)בתחנת האיסוף של קווי האוטובוסים למבשרת(  ויבצעו איסוף בבנייני האומהבהתאמה 

)לדוגמא: הניסוי, אולפנת טליה, דרור, אור מבתי ספר נוספים  לתחנה  גיעויתלמידים של
  .באופן עצמאיתורה סטון וכו'( 

 ,יוכלו להצטרף להסעות הצהרים רק ע"ב רישום מוקדםתלמידים שאינם "זכאי הסעות" 
  שלפיו יקבע גודל הרכב שיבצע את ההסעה.

 ותלאחר קבלת נתוני מערכת השעות הקבועה של התלמידים הזכאים להסעות, תבחן האפשר
מידע מדויק ה' ולתוספת הסעה ביום שישי.  -להוספת הסעה בשעה מוקדמת יותר בימים א'

 .ולהורים בדוא"ל ישלח לתלמידים
 

ו' -ושל תלמידי הממלכתי דתי בגילאי א'ההסעות חזרה לישוב של תלמידי החינוך המיוחד 
 .א"לבדו ולהורים יקבעו בהתאם לשעות סיום הלימודים. מידע מדויק ישלח לתלמידים

 

 כללי התנהגות בהסעות 

 
כלפי  ,כלפי הנהגים מנומסת ומכובדת ,להתנהג בצורה תרבותיתבקשים מתהתלמידים 

 וכן לכלי הרכב.  תלמידים אחרים
  .שמע להוראות הנהגיםיולה המושבים על לקשקשלא לפגוע בריהוט הפנימי, לא 

 
 . אנו מבקשים יםרב דיםיתלמבמבשרת ציון ת ההסעה ובתחנממתינים  ,הצהרים בשעות

    לשמור על סדר התור ולעלות לאוטובוס באופן בטוח.  הממתינים  םתלמידיהמ
 .לחגור חגורת בטיחותו חובה לשבת במושב ,נסיעההבשעת 

 בהסעות.תלמידים שלא יכבדו את כללי ההתנהגות יושעו מהשתתפות 
 
 

  נסיעה  החזר דמי 
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 החזר דמי נסיעה יאושר במקרים הבאים: 
   .רישוםהלאזורי בהתאם   מידים הלומדיםתל - 
 .ממלכתי דתיבזרם ה הלומדים במוסדות ממלכתיים אותלמידים    - 
 מופיעים ברשימת משרד החינוך כזכאי הסעות.התלמידים  - 

  
שלהם יותר מתאים למערכת השעות אינו ההסעות  לו"ז וטריונים אלה יהעומדים בקר תלמידים

כספי בגין השימוש  החזרקבל ל ומבקשים חבורה ציבורית עירוניתנוסעים בת,המפעמיים בשבוע 
חתומה שלהם, שעות המערכת את המקומית מתבקשים להעביר למועצה  ,ציבורית בתחבורה 

 כספי בגין והשעות שלגביהם מבוקש החזר הימים ולצרף מכתב נלווה על   ע"י מזכירות ביה"ס 
     . 3821822814אריך :   פניות אלה תתקבלנה עד ת   תחבורה ציבורית.

         
משרד החינוך אינו מאשר החזר כספי לתלמידים המתחילים את יום הלימודים מאוחר   משעת 

 ההסעות.
 

 והסעות פנימיות(זכאי הסעות )לתלמידים שאינם  הנחיות ביטול 

 

 ביטולים2העברותיתבצעו בכתב2מייל  במזכירות המועצה. לא   בקשות לביטולים יטופלו  .1

 בטלפון או דרך חברת ההסעות. 

 בכל חודש בכתב2מייל במזכירות המועצה. 28 -בקשות לביטול ניתן להגיש עד ה .2

 .2815לחודש מרץ  28 –מועד אחרון לביטול הסעה עד ה  .3

 

 דיווח תקלות 

 

 על hasaotharadar@gmail.comאו לדוא"ל:  5182180-82בטלפון   עדכנו את המועצהאנא 
 . וכו'    במסלולהנהג, שינוי  חור בלתי סביר, התנהגות לא נאותה שליכל תקלה, א

 
 .בברכה יתקבלו לשפר  את שרות ההסעות לתלמידי הר אדרהערה וציון תקלות על מנת  כל

 
 

 
 יה ומהנה.יפורמוצלחת, נסיעה בטוחה ושנת לימודים  כםלכול הננו לאחל 

 
                                                                             

 הבברכ        
 

 שמואל סורק        
 מנהל משאבי אנוש, תפעול        
 ופרויקטים.        

mailto:hasaotharadar@gmail.com

