
 
 
 

 
 
 

 

 רישום הסעות לבית הספר אורט בנימינה לתלמידי בנימינה גבעת עדה    

 נה"ל תש"פלש                                        

 הורים יקרים,

המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה משקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים על מנת לאפשר 

 בתום יום הלימודים.בחזרה להגיע בנוחות ובבטחה לבית הספר ו הלכל תלמיד ותלמיד

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

 הנחיות משרד החינוך.

יב' במושבות )עפ"י הנחיות משרד החינוך רק תלמידי  -מערך ההסעות לכלל תלמידי כיתות ז' •

 הסעה(י'  זכאים לשירות  –ז' 

תחנות איסוף ופיזור התלמידים זהה למסלולי קווי התחבורה הציבורית במושבות, מצב  •

 המאפשר ריבוי נקודות איסוף ופיזור ומצמצם את המרחק מבית התלמיד לנקודת ההסעה.

 איסוף בוקר מותאם לשעת פתיחת יום הלימודים. •

פיזור בתום יום הלימודים עד שלושה סבבים המתואמים ע"י ביה"ס.                                         •

 ביום שישי פיזור אחד. 

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

 בהשתתפות ההורים בתשלום.

דרג הנחות למשפחות להם מספר ילדים גובה התשלום לתלמיד הינו אחיד, והוא ילווה במ •

 הלומדים בביה"ס.

 כלכלית תבחן בקשות פרטניות לגבי הנחה ואמצעי תשלום. –ועדת הנחות סוציו  •

 

 תעודת תלמיד נוסע 

לתלמיד שהוסדר ושולם עבורו השימוש במערך ההסעות תנפיק המועצה תעודה מזהה  •

 שתאפשר לו את השימוש במערך ההסעות.

 עמו את התעודה ולהציגה בפני נהג ההסעה, פקח או רכזת ההסעות.על התלמיד לשאת  •

 התעודה הינה מסמך רשמי שאינו ניתן להעברה לאחר. •

 

 רכזת הסעות

במחלקת החינוך במועצה פועלת רכזת הסעות האחראית על ניהול ההסעות וכשירותם,  •

             עמידה בקשר ישיר ושוטף עם חברת ההסעות והנהלת בית הספר.               

רונית שירום הרכזת עומדת לרשותכם בשעות קבלת קהל בבניין המועצה בבנימינה                            

 .054-9415560טל' נייד    04-6186416או בטלפון :

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 אין הנחת רישום מוקדם( –)לתשומת לבכם       פירוט העלויות

 עלות ס' ילדיםמ

 ₪  1,416 ילד ראשון

 ₪  1,288 ילד שני

 ₪  1,164 ילד שלישי

 ללא דמי השתתפות רביעי ילד

 

                        פטורים מהתשלום.  חינוך מיוחדתלמידים אשר עברו ועדת השמה וקיבלו זכאות ל

 .להנפקת הכרטיס₪  20יש להגיע לאגף החינוך לקבלת ספח לתשלום על סך 

 

 

 דרכי תשלום

                                                                                                                      כרטיסי אשראי 

 ( לידיעתכם לא ניתן לבצע תשלום טלפוני) תשלום באתר המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה

עסקת קרדיט  )ניתן בוחרים  - להסעותתשלום <  הסעות תש"פ<  חינוך וקהילה -נכנסים ל •

תשלומים רגילים(  4תשלומי קרדיט( או עסקת תשלומים .)ניתן לשלם עד  3-18לשלם מ 

 ומבצעים תשלום עפ"י הנתונים הרשומים.

                                                                     באפליקציה היישובית "בנימינה גבעת עדה" •

                                         googleapps -ת האפליקציה בסמארטפון היכנסו ללהורד

                                                            appstore  -להורדת האפליקציה באייפון היכנסו ל

                                       והורד והתקן.                        – "בנימינה גבעת עדה"הקישו בחיפוש 

 תש"פ לאחר הורדת האפליקציה יש להיכנס לחינוך וקהילה ולבחור תשלום להסעות אורט 

 יש להדפיס אישור על התשלום ולהביאו למחלקת חינוך לקבלת כרטיס הנסיעה.

 

)צ'קים(                                                                                                                    המחאות

ניתן לשלם באמצעות המחאות לפקודת המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בהמחאה 

 . 2019שוות שהמועד האחרון שבהם דצמבר  המחאות 5אחת או עד 

 

                                                                                                         תעודת תלמיד נוסע הנפקת

תתבצע רק עם הצגת הקבלה עבור תשלום ההסעות                                                                         

חד ההורים                                                                                                 תעודת זהות + ספח של א

     תמונת פספורט עדכנית של התלמיד/ה                                                                                              

 נסיעה ללא הצגת המסמכים לעיל. לא ניתן להנפיק כרטיס

 



 
 
 

 
 
 

 

 

                                                שעות קבלת קהל להנפקת כרטיס תלמיד נוסע ותשלום בהמחאות

במשרדי מחלקת חינוך במועצה בבנימינה                                                                                 

'                                                                                                                ה', ד, ' אימים 

                                                                                            14:00-16:00/  09:00-11:00שעות: 

                                                                                                                           '       גיום 

                                                                                                16:00-18:00/  09:00-11:00שעות: 

 אין קבלת קהל – 'ביום 

 

 

 

     בקשות פרטניות –כלכלית -ועדת הנחות סוציו

על הזכאים למתן הנחה לעמוד בקריטריונים הבאים:                                                                                 

 משפחות המוכרות ומטופלות ע"י מח' הרווחה ועפ"י המלצת מנהלת מח' הרווחה תינתן הנחה:  *

                                                                                 הנחה.                       50%עד  –ראשון הלילד 

          הנחה.                                                                             70%עד  –לילד השני ומעלה 

ם רפואיים.                          במקרים של בעיות רפואיות קשות במשפחה וזאת על סמך הצגת אישורי

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

          תלושי שכר לפי טבלת הנחות.                                                                                    

 פ"י שיקול דעת הוועדה.מקרים מיוחדים ע

חובה לצרף  12/8/19את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה בלבד וזאת עד לתאריך: 

 מסמכים רלוונטיים.                                                                           

                                                                :                                                    קבלת טופס בקשה

              ניתן לקבל במזכירות המועצה בבנימינה אצל רווית או להורידו מאתר המועצה.                                                         

ה בבנימינה                                           באחריות מגיש הבקשה למסור את טופס הבקשה במזכירות המועצ

 ada.co.il-Mazkirut@binאו להעבירה בדוא"ל: 

 

 

 

 מוניק ווקנין       רונית שירום

    מנהלת אגף חק"ר                                                                                                                רכזת הסעות                                                                       
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