מחלקת החינוך מועצה מקומית זכרון יעקב
Dep. Of Education Local Council ZIKHRON YAAQOV
 15אוגוסט2017 ,
כ"ג אב תשע"ז
הורים ותלמידים יקרים ,בתיה"ס נילי והחורש
שלום רב,
הנדון :עדכון מערך ההיסעים לבתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח,
אנו מקווים כי חופשת הקיץ נעימה לכם ומאחלים לכם שנה טובה ומאתגרת  ,משמעותית ומהנה.
אנו נערכים למערך ההיסעים לשנה זו כהמשך למערך אשר פעל בשנה האחרונה באמצעות חברות היסעים פרטיות
בשעות הצהריים ובשעות הבוקר באמצעות קווי אגד ע"י רב קו.
ערכנו פגישות שונות עם חברות ההיסעים ,עם ועדי הורים ומנהלות בתי הספר במגמה לשפר את שירות ההסעות לשנת
הלימודים הנוכחית לאור לקחים שעלו מהשנה שעברה ,נפעל על מנת :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

למנן את מספרי התלמידים בהסעות.
לדייק את מסלולי הקווים ,לקבע תחנות קבועות.
למנוע החלפת נהגים.
לאכוף את השימוש בהיסעים באמצעות כרטיס בלבד.
ניתן יהיה להשתמש בהיסעים ללא תג מוסדר רק עד ה  ,10.09.17יש להיערך בהתאם.
תיבחן אפשרות לכרטיסיות בודדות רק אחרי החגים.

אנו מבקשים להסדיר את התשלום להיסעים בהתאם למפורט ,החל מה  16.08.17במזכירות בתי הספר על מנת
שהתלמידים יוכלו להשתמש בהיסעים בצורה מאורגנת ומיטבית.
להלן הסדרי ההיסעים והתשלומים:
ההסעה בצהריים תתאפשר באמצעות תג זיהוי אישי לכל תלמיד ,התשלום באמצעות כרטיס אשראי או המחאות
.1
עד  4תשלומים שווים החל מחודש ספטמבר.
את התשלום יש להסדיר עד לתאריך ה 31.08.17-במזכירות ביה"ס מדי יום החל מיום  20/8/2017בשעות
.2
 08:00עד  13:00וביום שלישי גם בשעות  16:00עד  .18:30במעמד התשלום יונפק התג ולשם כך יש להביא 2
תמונות דרכון או תג זיהוי מהשנה שעברה לצורך העברת התמונה.
העלות לתלמיד להסעות צהריים לשבוע מלא :
.3
א .תלמיד זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך  ₪ 630לא ניתן לרכוש כרטיסיה חלקית או יומית.
ב .תלמיד שאינו זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך  ₪ 1,090ניתן לרכוש גם כרטיסיה ל 3-ימים בשבוע
.
ג .לתלמידים שאינם זכאים תינתן הנחה של  10%לכל ילד נוסף החל מהילד השני במשפחה לשנת הלימודים
הנוכחית בלבד – סך התשלום .₪ 981
העלות לתלמיד לשימוש  3פעמים בשבוע באופן קבוע  ₪ 555 -שנתי.
.4
אנא הסדירו את התשלום עד לתאריך 31/8/2017על מנת להיות ערוכים עם תג זיהוי ל1/9/2017-
המשך חופשה נעימה,
זיו דשא
ראש המועצה

עופר לזמי
ד"ר מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת חינוך

רכז היסעים יישובי
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