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 רונית שירום 
רכזת הסעות

מוניק ווקנין 
מנהלת המחלקה 

לחינוך וקהילה

שנה"ל תשע"ח

כם לאורך כל הדרך
...אית

ועדת הנחות סוציו - כלכלית, 
בקשות פרטניות 

על הזכאים למתן הנחה לעמוד בקריטריונים הבאים:
ה משפחות המוכרות ומטופלות ע"י מח' הרווחה ועפ"י

   המלצת מנהלת מח' הרווחה, תינתן הנחה: 
   לילד ראשון - עד50% הנחה. 

   לילד השני ומעלה – עד 70% הנחה. 
   יש לצרף אישור ממחלקת רווחה.

ה במקרים של בעיות רפואיות קשות במשפחה  וזאת על 
   סמך הצגת אישורים רפואיים 

ה במקרים של בעיות כלכליות/מקבלי גמלאות שונות 
   שאינם מטופלים ע"י מח' הרווחה עפ"י הצגת תלושי

   שכר לפי טבלת הנחות.
ה מקרים מיוחדים עפ"י שיקול דעת הוועדה

הורים המעוניינים בהנחה נוספת עליהם לפנות בכתב,
עד לתאריך 21/8/17 על גבי טופס הבקשה בלבד 

ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

קבלת טופס בקשה:
ניתן לקבל במשרדי המועצה בנימינה אצל ניצן ובמזכירות 
בגבעת עדה. את הפניות יש למסור במסירה ידנית בלשכת 

מזכירות המועצה בבנימינה לידי ניצן.
 mazkirut@bin-ada.co.il: :או בדוא"ל

באחריות מגיש הבקשה 
לוודא בטלפון 04-6186402 אצל שיראל - 

שכל החומר התקבל.

הנפקת תעודת תלמיד נוסע
 

תתבצע עם הצגת הקבלה עבור תשלום ההסעות ומסירת 
תמונת פספורט עדכנית של התלמיד 

במשרדי מחלקת חינוך במועצה בבנימינה.
בימים א-ב , ד-ה בשעות: 8:00-16:00

יום ג' בשעות: 12:00-18:30



הורים יקרים,
המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה משקיעה 
מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים על מנת לאפשר 
לכל תלמיד ותלמיד להגיע בנוחות ובבטחה לבית 

הספר ובתום יום הלימודים בחזרה לביתו. 

מתוך הכרה בחשיבות המסגרת הלימודית 
ובביטחון ההגעה אליה וממנה, אנו מרחיבים את 

הנחיות משרד החינוך:
ה מערך הסעות לכלל תלמידי כיתות ז'-יב' במושבות.
   )עפ"י הנחיות משרד החינוך רק תלמידי ז'-י' זכאים

    להסעה מאורגנת(
ה תחנות איסוף ופיזור התלמידים זהה למסלול קווי 

   התחבורה הציבורית במושבות, מצב המאפשר ריבוי 
   נקודות איסוף ופיזור, ומצמצם את המרחק מבית 

   התלמיד לנקודת ההסעה. 
ה איסוף בוקר המותאם לשעת פתיחת יום הלימודים.

ה פיזור בתום יום הלימודים בשלושה סבבים המותאמים
   למערך שעות הלימוד בכיתות ובשכבות השונות

   בביה"ס ביום שישי פיזור אחד. )עפ"י הנחיות משרד
   החינוך חלה חובת סבב פיזור אחד בתום יום הלימודים(

שרות ההסעות המוצע על ידי המועצה 
הינו לבחירת התלמיד ומשפחתו והוא כרוך 

בהשתתפות ההורים בתשלום.
ה המועצה נושאת ברוב עלויות מערך ההסעות, בשיתוף
   משרד החינוך וזאת בהתאם לקריטריונים לזכאות של

   משרד החינוך.
ה גובה התשלום לתלמיד הינו אחיד, והוא ילווה במדרג

   הנחות למשפחות להם מספר ילדים הלומדים בביה"ס.
ה ועדת הנחות סוציו - כלכלית תבחן בקשות פרטניות

   לגבי הנחה ואמצעי תשלום.
ה לנרשמים מראש בין התאריכים 

   25.7 עד 30.8.17
   תינתן הנחה בעבור רישום מוקדם.

תעודת תלמיד נוסע
ה לתלמיד שהוסדר ושולם עבורו השימוש במערך

   ההסעות תפיק המועצה תעודת מזהה שתאפשר לו
   את השימוש במערך ההסעות.

ה התעודה תכלול  את שם התלמיד ותמונתו.
ה על התלמיד לשאת עמו את התעודה ולהציגה בפני

   נהג ההסעה, פקח או רכזת ההסעות
ה התעודה הינה מסמך רשמי שאינו ניתן להעברה לאחר

   וניתן להציגו כתעודת תלמיד בפני
   רשויות  נוספות כגון רכבת  ישראל וכו. )התעודה אינה

   מזכה בהטבות כלשהם(

רכזת הסעות 
ה במחלקת החינוך במועצה פועלת רכזת הסעות 

   האחראית על ניהול ההסעות וכשירותם, עמידה בקשר
   ישיר ושוטף עם חברת ההסעות והנהלת בית הספר.
ה רכזת ההסעות הינה הכתובת לכל נושא בדבר מערך

   ההסעות, תלונות בדבר התנהגות נהגים ואובדן תעודת / 
   כרטיס תלמיד. הרכזת עומדת לרשותכם בשעות קבלת
   קהל בבנין המועצה בבנימינה או בטלפון: 04-6186416

   בחרום: 054-9415560.
ה תלונות של נהגים לגבי מקרים חריגים הקשורים בהתנהגות

   לא הולמת או בעיתית של תלמידים  מופנות אליה והן 
   מטופלות על ידה ומדווחות להנהלת בית הספר ולהורים,

    להמשך בירור טיפול והתייחסות.   
ה "אסיה תורס" הינה חברת ההסעות שזכתה במכרז, החברה

    בעלת רישיון הפעלה בתוקף  מהמפקח על התעבורה
    במשרד התחבורה

ה החברה מעמידה לרשות מערך ההסעות אוטובוסים
   חדישים, במצב תקין אשר עברו את כל בדיקות הבטיחות

   הנדרשות בהתאם לדרישות משרד החינוך ומשרד  
   התחבורה.

ה נהגי מערך ההסעות מורשים להסיע תלמידים והמציאו
   תעודת יושר כנדרש.

הרשמה מאוחרתרישום מוקדםמס' הילדים

1,375 1,230₪ ₪ילד ראשון

1,250 1,120₪ ₪ילד שני

1,130 1,020₪ ₪ילד שלישי

ללא דמי השתתפותילד רביעי ומעלה

לתשלום אין צורך להגיע ניתן לבצע טלפונית

ה כרטיס אשראי
   ניתן לשלם בכל סוגי כרטיסי האשראי בתשלום אחד

   ללא ריבית או עד 18 תשלומים בעסקת קרדיט.

ה המחאות )צ'קים(
   ניתן לשלם באמצעות המחאות לפקודת המועצה

   המקומית  בנימינה גבעת עדה. בהמחאה אחת או עד
   10 המחאות שוות שמועד האחרון שבהם יוני 2017

ה מועדי קבלת קהל בבנימינה 
   א-ה  8:30-13:00  במחלקת הגבייה בקרוואן שע"י בית-

  הכנסת א-ה 14:30-17:00 במחלקת הגבייה בבנין המועצה

ה באמצעות הטלפון
בימים א-ה בשעות: 8:30-12:30 

בטלפון: 04-6186424 - חיה
ימים א-ה בשעות: 14:30-16:30 

בטלפון: 04-6186415 - חיה

* החיוב עבור ההסעה הינו שנתי ולא ניתן לתשלום חלקי.
* במקרה של הפסקת ההסעה ביוזמת ההורים, 

   יגבה התשלום השנתי במלואו.

פירוט ההנחות


