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חוזר רישום הסעות לחטיבת היובל ותיכון הראל לתלמידי הר אדר לשנה"ל
תשפ"ב
הורים יקרים,
המועצה המקומית הר אדר משקיעה מחשבה ,מאמץ ומשאבים רבים על מנת לאפשר לכל תלמיד ותלמידה
להגיע בנוחות ובבטחה לבית הספר ,מתוך הכרה בחשיבות המסגרת הלימודית ובביטחון ההגעה אליה

וממנה.


מערך ההסעות הינו לתושבי הר אדר בלבד ,קרי :לתלמידים שכתובתם המעודכנת במשרד
הפנים הינה הר אדר וקיים למשפחתם כרטיס משלם במחלקת הגבייה במועצה .תלמיד
שאינו רשום במשרד הפנים כתושב הר אדר לא יוכל להשתמש בשרותי ההסעות.



מערך ההסעות הינו לכלל תלמידי כיתות ז'-יב' הלומדים בחטיבת היובל ותיכון הראל.
לידיעתכם ,עפ"י הנחיות משרד החינוך התלמידים אינם זכאים להסעה אלא להחזר נסיעות
בתחבורה הציבורית אך ,מכיוון שמערך התחבורה הציבורית לא מספק מענה ראוי המועצה
מארגנת הסעות.



תחנות איסוף ופיזור התלמידים זהות למסלול קווי התחבורה הציבורית ביישוב ,מצב
המאפשר ריבוי נקודות איסוף ופיזור.



איסוף הבוקר מותאם לשעת פתיחת יום הלימודים הרשמי של משרד החינוך.



פיזור בתום יום הלימודים:
 חטיבת היובל – שעות הפיזור נקבעות על ידי בית הספר בלבד  -מקסימום 3אוטובוסים ביום לכיוון ,בהתאם למערכת השעות של התלמידים.
 תיכון הראל – בנוסף לרישום הכללי להסעות והנפקת כרטיס נסיעה ,בתחילת השנה,על כל תלמיד להירשם להסעה לפי מערכת השעות האישית שלו ושעות האיסוף
והפיזור יקבעו לפי רישום התלמידים בלבד (קישור לרישום יפורסם בקבוצת ההסעות
בלבד בהתאם לצורך לאורך השנה) .כאשר ,מינימום  15תלמידים בהסעה ומקסימום
עד  3פיזורים ביום .מכיוון שבמהלך השנה מערכת השעות של התלמידים משתנה,
הרישום ייפתח מחדש לאורך השנה על מנת לעדכן את ההסעות למערכות החדשות –
יש לעקוב אחר הרישום להסעות בקבוצת הוואטסאפ.



שרות ההסעות המוצע על ידי המועצה הינו לבחירת התלמיד ומשפחתו והוא כרוך ברישום
להסעות ובהשתתפות סמלית עבור רישום התלמיד/ה בסכום חד פעמי של  ₪ 10לשנה"ל
תשפ"ב.

 גובה התשלום לתלמיד הינו אחיד.
כרטיס תלמיד נוסע


לתלמיד שהוסדר עבורו השימוש במערך ההסעות תנפיק המועצה כרטיס מזהה שיאפשר
לו את השימוש במערך ההסעות.



על התלמיד לשאת עמו את הכרטיס ולהציגו בפני נהג ההסעה ,פקח או רכזת ההסעות.



לא ניתן יהיה לעלות להסעה ללא כרטיס התלמיד.



הכרטיס הינו מסמך רשמי שאינו ניתן להעברה לאחר.
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רישום להסעות והנפקת כרטיס נסיעה
א .יש לשלם עד  21.8.21בקישור הבא בלבד ולרשום את שם התלמיד/ה:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/Payments/payservice

ב .לאחר התשלום בלבד:
על אחד ההורים להגיע לבניין המועצה בין התאריכים  15.8-25.8בימים א' – ה' (לא
בשישי) בין השעות  09:00עד  12:00ובנוסף ,בימים שני ורביעי מ  18:00עד  21:00עם
המסמכים הבאים:
א .צילום תעודת זהות  +ספח של אחד ההורים
ב .קבלה עבור תשלום לרישום להסעות או מספר אישור עסקה 4+ספרות אחרונות של
אמצעי התשלום
ג .תמונת פספורט עדכנית של התלמיד/ה – הכרטיס יונפק במקום
ד .על ההורה לחתום על טופס הצהרה רישום לחטיבה/לתיכון (הטופס יינתן במקום)
**** לא ניתן להנפיק כרטיס נסיעה ללא הצגת המסמכים לעיל וללא נוכחות של אחד ההורים ****
רכזת הסעות


במחלקת החינוך במועצה פועלת רכזת הסעות האחראית על ניהול מערך ההסעות והקשר
הישיר והשוטף עם חברת ההסעות והנהלות בתי הספר.
אתי אוזנה הרכזת עומדת לרשותכם במייל hasaot.haradar@gmail.com

או בטלפון .050-6426418

תודה על שיתוף הפעולה,
המועצה המקומית הר אדר

