
 
 

 18/8/2016 תאריך:

 ,תלמידים יקרים שלום
 

 1ם מס' הסעות תלמידיחוזר 
 זע"לשנת תש

 
 נים:יניתוכן הע

 הקדמה. 

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

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

 רישום למערך ההסעות. 

 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. 

 .תכנית הסעות ולו"ז מבשרת ציון 

  ירושליםלתכנית הסעות. 

 כללי התנהגות בהסעות. 

 דמי נסיעה בתחבורה ציבוריתהשתתפות ב. 

 שאינם זכאי הסעות והסעות פנימיות( הנחיות ביטול )לתלמידים. 

 דיווח תקלות. 
 
 
 

 הקדמה 

 
 הורים ותלמידים יקרים 

 
מחלקת התפעול במועצה את מערך הסעות  תכננמתלקראת שנת הלימודים העומדת בפתח 

 .זם מחוץ לישוב, לשנת הלימודים תשע"התלמידים לבתי הספר השוני
 כדי י הרכב של חברת ההסעה כחלק משדרוג המערך תחובר המועצה לממשק ניהול צ

 לעקוב ולייעל את השירות.
 

מערך ההסעות מורכב וכרוך בשינויים הנובעים מהתנועה בירושלים וסביבתה, שינוי במערכת 
זכאי "כהשעות של התלמידים, כמות התלמידים המוסעים והגדרתם מבחינת משרד החינוך 

 .    "הסעה
 

כשנודע לכם מיד  שעות שלכם וכל שינויי בהאת מערכת ה הנכם מתבקשים להודיע למועצה
   תקלות רבות בתכנון והזמנת ההסעות.ימנע עליהם. מידע אמין בזמן אמיתי 

מול המשתמשים במערך ההסעות )תלמידים והורים כאחד( תקשורת קבועה בכוונתנו לקיים 
 וואטסאפהרשת , הדואר האלקטרוני, היישובית האפליקציה ,אתר המועצהבאמצעות 

  .(smsסרונים )ומ
 
 



2 
 

 "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 היסודייםיתב)תלמידים הלומדים בירושלים במסלול הממלכתי דתי  .2
תלמידים המוגדרים כ"מחוננים" והלומדים , (והתיכוניים ,ו"לימודיהם 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
 

 ים אשר אינם מוכרים כ"זכאי הסעות"הסעות לירושלים לתלמיד 
 

יבת בחטבמסלול הממלכתי  מאפשרת לתלמידים תושבי הישוב הלומדים בירושלים,המועצה 
"זכאי על בסיס קווי ההסעות המשרתים את להצטרף למערך ההסעות,  ,בתיכוןו ביניים

 "זכאי הסעות" ע"יכלמי שלא שהוכרו  רותיאת השאינה 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  לא ניתן  .למשך עשרה חודשים ₪ 460של  חודשית בסכוםבעלות השתתפות
  רשם לחלק מהתקופה.ילה

o 285 -בצהרים להר אדר ₪,  175  - לירושליםקר ןבבוון אחד: יניתן להירשם לכ .₪ 
        

  יה.יכמוהו כחתימה על טופס גב ה בהוראת קבעילגביבטופס ההסעות אישור סימון   
 .בסכום המצוין חודשיותעשר המחאות תתאפשר הפקדה של  הוראת קבע  ילחסר

 
   שלא לאפשר הסעות או להפסיקן, לתלמידים שהוריהם המועצה שומרת לעצמה את הזכות 

   ספים למועצה.חייבים כ
 

 רישום למערך ההסעות 

 
באמצעות  רשמוייתלמידים המעוניינים להשתמש במערך ההסעות בשנה"ל תשע"ה 

 :הקישורהנה  ינטרנט של המועצה.הטופס הדיגיטלי המופיע באתר הא

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnRVkOoSNX4NCKkAZeqpM_0

W3HVdyiM0qShonLsYvsohww8A/viewform 
 
 

 נפקת כרטיס הסעות אישיה 
  

לאחר ביצוע הרישום האינטרנטי הנכם מתבקשים  -לכל התלמידים הלומדים בירושלים 
לכרטיס  וצמדת מונה(. התבמייל)לא   התלמיד/הפספורט של  העביר למועצה תמונתל

  .הזכאות להסעות
השעות:                          ה בין -בימים א  התמונה במעטפה למזכירות המועצה,את ניתן להעביר 

 .10/9/2016עד ה  8.00-16.00
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnRVkOoSNX4NCKkAZeqpM_0W3HVdyiM0qShonLsYvsohww8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnRVkOoSNX4NCKkAZeqpM_0W3HVdyiM0qShonLsYvsohww8A/viewform
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 .בדיקה שמית של התלמידים הנוסעים תתבצעהספר היסודי, מבית לתלמידי  –לידיעתכם 
 .16.00 – 8:00בין השעות:  20/9/2014בוצע במזכירות המועצה מתאריך תחלוקת הכרטיסים 

 
 להבהרה: 

הכרטיסים לאחר רישום במועצה והסדרת את יקבלו  -כולל זכאי ההסעות  –כל התלמידים 
 זכאי הסעות. שאינותשלום ההשתתפות של ההורים למי 

אחרת  ,לנהג להציג כרטיסחובה על התלמידים  –כאחד מלקחי שנת הלימודים שהסתיימה 
 לעלות להסעה. ולא יורש

 
 

 
 עברת מידע למועצה על מערכת השעות של התלמיד לשיפור השירותה 

  
  עם תחילת הלימודים, בהיוודע מערכת השעות, ולו גם הזמנית )עד החגים(, נבקשכם להיכנס 

 סיוםום להסעות ולעדכן את שעות ההסעה המבוקשת בבוקר ואת שעות בשנית לטופס הריש
  .הלימודים

 

 זור בהר אדרימסלולי איסוף /פ 

  
וכן  187תחנות העלאת והורדת תלמידים בכל רחבי הישוב יהיו בתחנות ההסעה של קו 

ליד "גן ) 141לבונה( וברח' נוף הרים מול מבוא ה) 173בתחנות הסעת תלמידים ברח' נוף הרים 
 (.הכנסת"

 

 הסעת תלמידים פנימית בהר אדר 
   

. ההסעה תבוצע ברכב של צהרים מביה"ס היסודיתארגן המועצה הסעת  זגם בשנה"ל תשע"
ויבצע והאלה  , האלוןהגיא, נוף הרים : רק ברחובות הראשיים עייסחב' "ציר הסעות" אשר 

 בימי שישי אין הסעה. .13:40אחת בשעה: יומית הסעה 
 .זור" בהר אדר יסוף/פייהיו לפי המפורט בסעיף "מסלולי א :תחנות ההורדה

מתבקשת להירשם באמצעות הטופס  רותיבש כל משפחה המעוניינת :והתשלום פן הרישוםאו
  .10/09/16עד תאריך  הדיגיטלי המופיע באתר האינטרנט של המועצה

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

o אישור הגזברות על היעדר חובות מיסים למועצה, 

o  למשך עשרה חודשים )לא ניתן  ₪ 120בסכום של השתתפות בעלות חודשית
 להירשם לחלק מהתקופה(. 

        
 .יהיה בהוראת קבע כמוהו כחתימה על טופס גביסימון אישור בטופס ההסעות לגבי  

 .לחסרי הוראת קבע תתאפשר הפקדה של  עשר המחאות חודשיות בסכום המצוין
 

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

 
 . בתחילת השנה בהתאם למספר הנרשמים שיוזמן יהיה רכבגודל ה      

במידה ומספר התלמידים  .(רכב ההסעות יהיה לכל היותר מיניבוס )אין מקום לאוטובוס
 תכנו שני סבבי הסעות. יי  -גדול המבקשים הסעות יהיה 

  .לא נוכל להתחייב לאפשר הצטרפות להסעה זולאחר המועד האחרון לרישום,        
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 (, "חמדת השקד""הראל", )"היובל" תכנית ההסעות ולו"ז מבשרת ציון 

 
 .ההסעות יבוצעו ע"י חברת "ציר הסעות"

  

 למבשרת: הסעות בוקר .א
o "תיכון "הראל- 

 ננהג כבשנה שעברה:וקבלת מידע עדכני ד להשלמת הרישום בתחילת השנה וע

o   קבע ע"פ מערכת השעות יתההסעה ביום רביעי )אוטובוסים  2 - 06:45בשעה
 קבל(.שתת

o   קבע ע"פ מערכת השעות יתההסעה )ביום רביעי אוטובוס  1 - 07:45בשעה
 (.תתקבלש

o היובל" יבת בינייםחט"- 

o  אוטובוסים   3  - 07:15בשעה. 

 תלמידים לתיכון "הראל".  יסיעו לאאוטובוסים אלה             
o    חמדת השקד"ביה"ס "–  

o  טרנזיט. - 07:20בשעה 
 

  להר אדר:ממבשרת צהרים הסעות  .ב
 

התלמידים על שעות סיום על מערכת השעות הקבועה מבתי הספר ו/או מעד לקבלת מידע 
  ., תעמיד המועצה הסעות, בהתאם למידע שתקבל מבתי הספרהלימודים

 .דקות לאחר הצלצול 10ל בתי הספר מתחנות ההסעה ש תצאנההסעות ה
היות ובתחילת שנת הלימודים שעות סיום הלימודים שונות משעות הסיום של הלימודים 

די שבוע עד תפרסם המועצה את שעות האיסוף לקראת תחילת השנה  ומ –במהלך השנה 
 להתייצבות תכניות הלימודים ושעות הסיום.

שלכם בהקדם השעות מערכת בשעות מתבקשים לעדכן את טופס ההרשמה  כאמור, הנכם
 האפשרי. 

 להתעדכן באתר המועצה בשעות ההסעה.מתבקשים  נכםה
 

של אי  יםמצב וצריוויתכן וי ,עד החגים מערכת השעות אינה יציבהשמאחר ובתקופה בנוסף, 
להתאזר  כמות הילדים למספר האוטובוסים שימתינו בתחנות. נבקשכםהתאמה בין 

 בסבלנות.
 לאחר חג הסוכות יפורסם לוח הזמנים של מערכת ההסעות הקבועה.

מהר אדר  סוף בוקר אחד בלבדיאצוע ימחויבת המועצה לב ,על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך
בפועל, מבצעת המועצה במשך כל  ושתי הסעות פיזור בצהרים חזרה הביתה.למבשרת ציון 

חזרה בואף יותר  קר לתיכון ושלוש הסעותותי הסעות בלחטיבה, שהשנה הסעת בוקר אחת 
 . ציון להר אדר, תוך כדי שילוב של שני בתי הספר במבשרת

 

 תכנית הסעות ולו"ז לירושלים 

 
 :הבאיםמסלולים בלירושלים תהיה הסעה  א.

o לבתי הספר בגבעת רם ) ליד"ה ו"האקדמיה למוסיקה"( ולביה"ס לאמנויות . 

o  קר.ובברק הלוך, לתחנה מרכזית 

o .לילדי החינוך המיוחד בשילוב זכאי הסעות לירושלים 

 פירוט שעות ההסעה אל ומירושלים יפורסם בהמשך בחוזר נוסף. .ב

 להתעדכן באתר המועצה.גם  מתבקשיםהנכם  .ג
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לאור העובדה שתלמידים רבים אינם לומדים בימי שישי, יותאם מערך ההסעות בימי שישי 
 שלח לתלמידיםימידע מדויק יל מהתלמידים. על מערכת השעות שתתקבבהתאם למידע 

 בדוא"ל. ולהורים
 

ו שלפי רישום מוקדם על בסיסיוכלו להצטרף להסעות רק תלמידים שאינם "זכאי הסעות" 
 כרטיס ההסעות האישי.הצגת תוך קבע גודל הרכב שיבצע את ההסעה יי
 

סיום בהתאם לשעות קבעו ינוספים יוההסעות חזרה לישוב של תלמידי החינוך המיוחד 
 .בדוא"ל ולהורים 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 רבים 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 
 
 

 בתחבורה ציבורית נסיעהדמי ב השתתפות   

 
 אושר במקרים הבאים:השתתפות בדמי נסיעה ת

   .רישוםהלאזורי בהתאם   תלמידים הלומדים - 
 .ממלכתי דתיבזרם ה הלומדים במוסדות ממלכתיים אותלמידים    - 
 מופיעים ברשימת משרד החינוך כזכאי הסעות.התלמידים  - 

 ד החינוך בהסעת "זכאי ההסעות".ההשתתפות היא בסך ההשתתפות של משר
  

שלהם יותר מתאים למערכת השעות אינו ההסעות לו"ז וטריונים אלה יהעומדים בקר תלמידים
כספי בגין השימוש  החזרקבל ל מבקשיםה נוסעים בתחבורה ציבורית עירוניתהומפעמיים בשבוע 

חתומה ע"י להם, ששעות המערכת את המקומית מתבקשים להעביר למועצה  ,ציבוריתבתחבורה 
 בגיןכספי  והשעות שלגביהם מבוקש החזר הימים מזכירות ביה"ס ולצרף מכתב נלווה על 

        . 30/10/2016פניות אלה תתקבלנה עד    תחבורה ציבורית.
      

מהשעה  המתחילים את יום הלימודים מאוחר משרד החינוך אינו מאשר החזר כספי לתלמידים
 .16:00מים לאחר השעה ומסיי 8:00
 

 והסעות פנימיות(זכאי הסעות )לתלמידים שאינם  הנחיות ביטול 

 

 ביטולים/העברותיתבצעו במזכירות המועצה. לא בכתב/מייל בקשות לביטולים יטופלו  .1
 בטלפון או דרך חברת ההסעות. 

 בכל חודש בכתב/מייל במזכירות המועצה. 20 -בקשות לביטול ניתן להגיש עד ה .2

 .2016לחודש מרץ  20 –ד אחרון לביטול הסעה עד ה מוע .3
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 דיווח תקלות 

 

 על hasaotharadar@gmail.comאו לדוא"ל:  6293120-02בטלפון   עדכנו את המועצהאנא 
 . וכו' במסלולהנהג, שינוי  חור בלתי סביר, התנהגות לא נאותה שליכל תקלה, א

 
 .בברכה יתקבלו את שרות ההסעות לתלמידי הר אדרלשפר הערה וציון תקלות על מנת  כל

 
 

 יה ומהנה.ימאחלים לכולם נסיעה בטוחה ושנת לימודים פור
 חן פיליפוביץ                                                                         ירון ארנון          

 
     

 המועצה    ראש                                                                      המועצה גזבר-מזכיר 

mailto:hasaotharadar@gmail.com

