
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 אלול תש"פ ד'

 2020אוגוסט  24

 הורים יקרים,

המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה שנת הלימודים תשפ"א, תיפתח בצילה של מגפת הקורונה, 

להגיע בנוחות  המשקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים על מנת לאפשר לכל תלמיד ותלמיד

 בתום יום הלימודים.בחזרה ובבטחה לבית הספר ו

התקיימו מס' מעגלי מתוך הכרה בחשיבות המסגרת הלימודית ובביטחון ההגעה אליה וממנה, 

 שיח לבחינת המתווה הנכון עבור התלמידים, בדיונים השתתפו הנהלת ביה"ס ונציגי ההורים. 

הבריאות. הקווים המנחים היו יצירת מסגרת לימודית, תנאי משרד החינוך ול בהתאםכל מתווה נבחן 

 רגשית. חברתית ו

ישלבו גם למידה מרחוק, המשמעות היא כי התלמידים לא , "כרמים"העל יסודי הלימודים בביה"ס 

 יגיעו בכל יום, ולכן נבחנה עלות כרטיס נוסע בהתאם למתווה ובהסתכלות כוללת על מערך ההסעות. 

יס הינה ועלות הכרט 30%תעריף הכרטיס יוזל ב בהשוואה לעלות הכרטיס בשנה החולפת הוחלט כי 

 על פי המדרג הבא:

 עלות כרטיס מס' ילדים

 ₪ 991 ילד ראשון

 ₪ 902 ילד שני

  ₪ 815 ילד שלישי

 ללא דמי השתתפות ילד רביעי 

 

לא הבדל בהתייחסות לתלמידי כיתות לגם השנה התקבלה ההחלטה כי שירות ההסעה יהא 

י"ב שאינם מתוקצבים ע"י משרד החינוך, גם לא בין תלמידי בנימינה וגבעת עדה )יש  -י"א

 הבדל בעלות ההסעה מכל מושבה(. 

 :לתשומת לבכם

 העלות הינה בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך וייתכנו שינויים.  .1
וי למידה אינם זכאים להסעה חינם ועלות על פי חוזר מנכ"ל תלמידים המוגדרים כלק .2

 הכרטיס הינה זהה לתלמידי החינוך הרגיל. 

 תחנות איסוף ופיזור התלמידים זהה למסלולי קווי התחבורה הציבורית במושבות. .3

 איסוף בוקר מותאם לשעת פתיחת יום הלימודים. .4

פיזור בתום יום הלימודים עד שלושה סבבים המתואמים ע"י ביה"ס.                                         .5

 ביום שישי פיזור אחד. 

 כלכלית תבחן בקשות פרטניות לגבי הנחה ואמצעי תשלום. –ועדת הנחות סוציו  .6

לא סעות, על התלמיד לשאת עמו את התעודה ולהציגה בפני נהג ההסעה, פקח או רכזת הה .7

 תותר עליה להסעה ללא הצגת כרטיס נוסע.

 התעודה הינה מסמך רשמי שאינו ניתן להעברה לאחר. .8

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 דרכי תשלום

                                                                                                                      כרטיסי אשראי 

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

 בוחרים תשלום                - תשלום להסעות< הסעות תשפ"א <  חינוך וקהילה -נכנסים ל

 או קרדיט ומבצעים תשלום עפ"י הנתונים הרשומים. 8רגיל או תשלומים עד 

 "באפליקציה היישובית "בנימינה גבעת עדה                                                                     

                                         googleapps -להורדת האפליקציה בסמארטפון היכנסו ל

                                                            appstore  -להורדת האפליקציה באייפון היכנסו ל

והורד והתקן.                                                               – "בנימינה גבעת עדה"ו בחיפוש הקיש

לאחר הורדת האפליקציה יש להיכנס לחינוך וקהילה ולבחור תשלום להסעות כרמים 

 תשפ"א.

 ד לאחר ביצוע התשלום, יש לשלוח קבלה, תמונה התלמיד, ספח תעודת זהות ופרטי התלמי

ללא שליחת המסמכים והפרטים הנ"ל  ada.co.il-hasaot@bin )שם מלא כיתה( לדוא"ל  

 לא ניתן להנפיק לכם את הכרטיס.

  30-31שני  -ראשון בימיםתתבצע בכל מושבה ברחבת הכניסה למועצה. חלוקת הכרטיסים 

         18:30 -16:00אוגוסט בין השעות 

  אוגוסט שעה  30 יום ראשוןעל מנת לקבל את הכרטיס בימים אלה יש לבצע תשלום עד

10:00 . 

  ספטמבר ויסופק ברחבת  1תשלום לאחר מועד זה יעכב הכנת הכרטיסים  ליום שלישי

 זכרו לא ניתן לעלות להסעה ללא הכרטיס. ההסעה בצהרי יום שלישי. 

     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 

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

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

                                                    תלושי שכר לפי טבלת הנחות.                                          

 מקרים מיוחדים עפ"י שיקול דעת הוועדה.

חובה  2020ספטמבר  13 את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה בלבד וזאת עד לתאריך: 

        לצרף מסמכים רלוונטיים.                                                                    

:                                                                                                                    קבלת טופס בקשה

יש להוריד מאתר המועצה את הטופס ולהעביר את הבקשה עם כלל המסמכים בדוא"ל: 

ada.co.il-Mazkirut@bin                                                                   

 באחריות מגיש הבקשה לוודא כי טופס הבקשה נקלט במזכירות המועצה בבנימינה                                           

 בברכה 

 מוניק ווקנין        רונית שירום

   מנהלת אגף חק"ר                                                                                                                                                                                   רכזת הסעות      
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