עדכון הסדר הסעות מיוחד לימי הקורונה לכיתות ט'-י"ב
הורים יקרים שלום,
נגיף הקורונה והמשבר אותו אנו חווים ,בכל תחומי החיים ,מביא עמו אתגרים רבים שכולנו נדרשים
אליהם ואנו לומדים ומסיקים מסקנות תוך כדי תנועה.
כך גם בנוגע לנושא הסעות התלמידים שעלה יחד עם סימני שאלה רבים לגבי הנחיות גופי
הממשל .פרסמנו הסדר הסעות מעודכן לימי הקורונה המהווה אתגר לוגיסטי מורכב
במיוחד ובהמשך להחלטות מליאת המועצה מיום ה 19/08/2020 -בנושא ,לפיה המועצה
תמשיך להסיע את כל התלמידים המוגדרים במיפוי משרד החינוך בנוהל ההסעות הרגיל )פרטים
מלאים על המיפוי נמצאים לרשותכם באתר המועצה(.

חופשי-חודשי

כל הישובים בהם לומדים תלמידי מטה יהודה שלא במיפוי משרד החינוך ,בכיתות ט'-י"ב
יעברו למתווה הסעות מיוחד באמצעות שירות הסעות מעבר ורב קו במימון המועצה
האזורית מטה יהודה.
נדגיש כי מינהל החינוך במטה יהודה נמצא בקשר הדוק עם עיריית ירושלים ,במידה ומתווה
הלימודים בירושלים ישתנה ,יבוצעו שינויים בהתאם.
להלן נקודות האיסוף לבתי הספר
* לתשומת ליבכם  -יש להרשם מראש לשירות הסעות המעבר

* חשוב להדגיש כי כל מי ששילם עבור מתווה ההסעות הרגיל לשנת הלימודים תשפ"א יקבל את מלוא כספו חזרה
כבר במהלך החודש הקרוב ,ע"פ אמצעי התשלום באמצעותו הוא שילם.
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רחובות

בית שמש
תחנת עצירה
"ברנקו וייס"

מזכרת בתיה
וקריית עקרון

גבעת וושינגטון
וקבוצת יבנה

גפן
שדות מיכה

טל שחר
תרום
כפר אוריה
בקוע

טל שחר
צלפון
בקוע

תרום
תעוז
צלפון
בקוע
גפן
תירוש
נחושה

01
ירושלים
תחנות עצירה
הר הרצל ,קמפוס גבעת רם ,גן הפעמון
אזור עדולם
לוזית ,שריגים,
גבעת ישעיהו ,נתיב הל"ה ,
אביעזר
אזור ההר
בית זית ,מוצא ,רמת רזיאל,
גבעת יערים ,שורש ,שואבה,
נווה אילן ,מעלה החמישה,
קריית ענבים ,בית נקופה ,עין
נקובה ,עין רפא
אזור גיזו
צלפון ,מסילת ציון
אזור המזלג
נס הרים ,מבוא ביתר ,מטע ,בר
גיורא ,צור הדסה

מוזמנים לרשום את ילדיכם במערכת למתווה המפורט בקישור המצורף:

www.dekelmuni.com/m-yehuda/register/byTosh
הזינו מספר ת.ז ותקבלו את כל המידע לגבי אופן הרישום ופרטים לגבי נק' האיסוף
חשוב להזכיר כי המתווה המדובר מהווה פתרון זמני ויתקיים כל עוד משרד החינוך ימשיך להפעיל
את מערכת החינוך ב"מתווה לימודים בזמן קורונה".
המועצה תפקח ותוודא כי הסדר זה יתנהל בצורה מופתית ,תוך דאגה לשלומם וביטחונם של התלמידים
ובמינימום של מאמץ מצידם או מצד ההורים.

מטה יהודה

מוקד המועצה עומד לרשותכם

052-7250801 | *8108

