אגף החינוך

חוברת מידע למשתמשים/ות בתחבורה
הציבורית והעירונית למוסדות החינוך ברחבי

תושבים ותלמידים יקרים

לקראת שנת הלימודים החדשה אנו משקיעים משאבים ותשומת לב מיוחדת במערך
התחבורה הציבורית ,ונלקחו בחשבון צורכי התלמידים/ות הלומדים/ות בחטיבות
ובתיכונים בתחומי הרשות.
מערך התחבורה הציבורית לתלמידים/ות מופעל בעיקרו באמצעות חברת
"מטרופולין בע"מ" ,זכיינית משרד התחבורה ,אשר מספקת שירותי תחבורה ציבורית
לכלל התושבים.
מעבר לקווי התחבורה הציבורית השוטפים בעיר ,החברה מספקת קווי תחבורה
ייעודיים המשרתים את תלמידי מוסדות החינוך בחטיבות ובתיכונים במיוחד ,וכל זאת,
בהתאם למערכות שעות הלימוד וללוח המועדים השנתי של משרד החינוך.
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עיריית כפר סבא נערכת ומתגברת את הקווים
הקיימים המרשתים את העיר באמצעות
חברת ההסעות "רן שי בע"מ" ,זכיינית
הרשות ,וכן מנהלת מעקבים וביקורות בשטח.
על פי הנתונים שבידנו נבנה מערך תחבורה
באופן שיספק מענה הולם לתלמידים/ות.

דיווחים על בעיות בתחבורה הציבורית
יש להפנות לחברת "מטרופולין בע"מ"
מוקד תלונות * ,5900שלוחה  3למענה אנושי ,24/7
מיילcs@metropoline.com :
*ניתן לפנות לוועד ההורים המרכזי.
נוסף על כך ,עיריית כפר סבא ,מחלקת הסעות,
קשובה לכל מקרה חריג או תלונה שלא טופלה מייד.
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מידע מסייע

לתלמידים ותיקים וחדשים

1 .1תלמיד רשאי להשתמש בכל הקווים הקיימים בעיר כדי להגיע
למוסד החינוכי הנדרש.
 .2הקריטריונים להשתתפות בהחזרי נסיעות בחינוך הממלכתי
והממלכתי-דתי עפ"י חוזר מנכ"ל:
•המרחק שנקבע למתן החזרי נסיעות ממקום המגורים למוסד החינוכי ולהפך,
ילדי גן חובה עד כיתה ד’ ,מ 2-ק”מ | מכיתה ה’ עד כיתה י’ ,מ 3-ק”מ
•המרחקים נמדדים על ידי משרד החינוך בלבד ,באמצעות מערכת ארצית חדשה וממוחשבת,
"הסעות נט"  -הפועלת כבר משנת הלימודים תשס"ז (נמדדים מרחקי הליכה בלבד).
•זכאות תינתן לתלמיד/ה המופיע/ה במרשם האוכלוסין עם כתובת עדכנית בכפר סבא.
על ההורים חלה חובה לעדכן את כתובתם במשרד הפנים ולהקפיד שילדיהם רשומים
בספח על גבי הטופס הפנימי של משרד הפנים.

 .3תלמידים/ות הזכאים מסיבה רפואית:
תלמיד/ה המציג אישור רפואי המפרט את המחלה ,את דרכי הטיפול ואת העובדה
שהתלמיד/ה אינו מסוגל/ת ללכת מהבית למוסד החינוכי ובחזרה ,וממליץ על שימוש
בתחבורה ציבורית.

 .4ועדות חריגים:
תלמיד שאינו זכאי להחזרי נסיעות על פי החוק ,אך המרחק מביתו לבית הספר ובחזרה
מצדיק פנייה לוועדת חריגים ,יוכל לפנות למזכירת בית הספר לקבל את הטופס הנדרש.
עיריית כפר סבא מאפשרת לפנות לוועדת חריגים ,הבודקת את פניות התושבים על פי
הקריטריונים שנקבעו לשם מתן כרטיסיות לתלמידים/ות.
יש לצרף לטופס הפנייה (במזכירות בתי הספר) את כל החומר הנדרש ,כולל הוצאות
מיוחדות עבור התלמיד ,ולהעביר אל:
נועה קשת גונן ,מנהלת מחלקת הסעות ,בבניין השירות הפסיכולוגי
(כניסה מ"מת"י" ,רחוב נחשון .)14
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לתלמידים ותיקים וחדשים
לתלמיד/ה הזכאי/ת להחזרי נסיעות תימסר הודעה אישית ממזכירת בית הספר שבו הוא לומד.
במהלך השנה ,מזכירת בית הספר מבצעת הטענות בכרטיסי ה"רב-קו" של התלמידים/
ות הזכאים.
הסכום הכספי שיועבר לטובת התלמיד/ה מיועד לשימוש בקווי התחבורה בבוקר ובסיום
יום הלימודים בלבד (יקוזזו ימי מחלה והיעדרות ממושכת של התלמיד/ה).
לידיעתכם ,תלמיד/ה שישתמש בכרטיס מעבר ליום לימודים רגיל ,לדוגמה :בחופשה,
לפעילות חוגית/תרבותית מטעם בית הספר ,לתגבורים ,לנסיעות פרטיות וכו'  -הוצאות
הנסיעה יחולו עליו/ה.
לפירוט קווי השירות בתחבורה הציבורית  -חברת "מטרופולין בע"מ" לכלל התושבים -
יש להיכנס לאתר החברה באינטרנט.
לרשותכם ,מידע נוסף אודות הקווים המיוחדים המתגברים את הקווים השוטפים.
קווים אלו מספקים מענה לתלמידי החטיבות והתיכונים הלומדים בקריות.
תלמיד הזכאי  /אינו זכאי להחזרי נסיעות ,ראוי שיצטייד בכרטיס "רב-קו" אשר יקנה לו
הנחה בגובה  50%מהמחיר הנדרש.
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קווי תחבורה
להנפקת הכרטיס יש לפנות לחברת "מטרופולין בע"מ":
מרכז שרונה ,קומה ב' מעל השופרסל .לבירורים ,טל'*5900 :

הורים יקרים,

אנא שִמרו על ביטחון ילדיכם.
תלמיד/ה שהתנהגותו/ה אינה הולמת בעת נסיעתו/ה,
הן בתחבורה ציבורית והן בתחבורה הפרטית ,או שהוא מסכן את שלום
הנוסעים באוטובוס ,ייאלץ להגיע לבית הספר או לביתו בכוחות עצמו.
אנו ננקוט בכל האמצעים (בשיתוף עם משטרת כפר סבא) על מנת למנוע
אלימות בקרב התלמידים/ות בעת עלייתם לאוטובוס ובמהלך הנסיעה.

משרדנו מחלקת הסעות:
טלפונים במשרד // 09-7646596 / 09-7646575 / 09-7649158 :פקס09-7646414 :
				

איחולים לשנה פורייה ובטוחה ,נועה קשת גונן  -מנהלת מחלקת הסעות כפר סבא

שנה מלאת אתגרים ,עניין ,מחשבה,
הקשבה ,סובלנות ובטיחות

שתהיה שנה
נפלאה לכולנו
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