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בתקופה האחרונה עסקה הנהלת המועצה בבירור רצוף ומעמיק בנושא הסעות התלמידים וביסוס
מדיניות אחידה והוגנת לכלל תלמידי המועצה .החל מהשנה הבאה תסיע המועצה ,את תלמידיה,
בדומה לכל המועצות בארץ ,לאזור המיפוי המוכר ,בלבד.
למעט מקרים חריגים ,לא תנפיק המועצה אישור לימודי חוץ למוסדות חינוך שלא הוכרו כאזור מיפוי.
באשר לתלמידים ממשיכים ,הנמצאים כבר ברצף הלמידה (כיתות ח'-י"ב) ואין עבורם מסגרות חינוך
מתאימות בתוך רחבי המועצה ,תתאפשרנה החלופות הבאות:
א .המועצה תממן כרטיס רב-קו שנתי לתלמיד ,עבור שלוש השנים .הכרטיס יאפשר לתלמידים
נסיעה חינם במהלך כל השנה ,ללא הגבלת מס' הנסיעות והישובים במרחב.
ב .המועצה תסייע בארגון הסעות בתשלום ,מתוך רצון לאפשר הוזלת מחיר ההסעה וקבלת אחריות
לטיפול לשלוש השנים הבאות ,באמצעות מחלקת התחבורה .בשנת התש"פ תתמוך המועצה ב-
 50%מעלות מימון ההסעה ,בשנת התשפ"א תעבור תמיכת המועצה לכדי  ,40%ובשנת התשפ"ב,
שנת הסיוע האחרונה ,לכדי  .30%השתתפות המועצה השנתית ,בכל מקרה ובכל שנה ,לא תעלה
על  5000ש"ח לתלמיד.
אופן הרישום להסעה בתשלום:
לטובת הסדרת ההסעה יש למלא טופס בקשה להסעה באתר המועצה ולהשלים פרטי תשלום .בשלב
הרישום ,תגבה מקדמה בסכום של  ,₪ 1,000שתקוזז בהמשך מסכום ההשתתפות המדויק .בתום
מועד הרישום תשלח מחלקת התחבורה לכל הורה את יתרת התשלום ,בהתאם למס' הנרשמים
והודעת תשלום דיגיטלית .לנוחיותכם ,ניתן לפרוס את העלות למס' תשלומים .טבלת אומדן עלויות
כללית (בהתאם למס' נרשמים משתנה) מצורפת לטופס הרישום.
בסיום תהליך הרישום והשלמת הגביה המלאה יופק כרטיס נוער אישי .הכרטיס מהווה תנאי עליה
להסעות ויחולק עם פתיחת שנת הלימודים במזכירויות ביה"ס.
תלמידים המוסעים בתוך אזורי המיפוי מתבקשים למלא טופס רישום לאזור מיפוי (ללא תשלום),
שיקנה הנפקת כרטיס נוער .הצגת כרטיס הנוער הינה תנאי הכרחי לכל נסיעה בתחבורת המועצה.

ניתן לבצע רישום מקוון להסעות בתשלום ולהסעות במיפוי עד ליום ב' ,12/8/19/19 ,באמצעות טופסי הרישום
באתר המועצה ,או בקישור המצורף (יש למלא טופס נפרד עבור כל ילד):
רישום להסעות בתשלוםhttps://www.mast.co.il/153/form/6C14104E-C63F-410D-8FFC-E38DDC1D62E1 :
רישום להסעות במיפויhttps://www.mast.co.il/153/form/52B9A9D0-6A70-4818-B3DE-85D3DBD2EBAC :

משפחות לילד שלישי בהסעות בתשלום ,תזכינה ב 35% -הנחה על הילד השלישי 50% ,הנחה לילד הרביעי.
נציגי אגף החינוך עומדים לרשותכם ,לבחון אפשרויות השתלבות במוסדות המועצה והמיפוי .מנהיגי החינוך
שלנו בבתי החינוך ישמחו להצטרפותכם לביה"ס ,שנועדו לילדנו.
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