
ארגון ההסעות מבוצע על פי נהלי משרד החינוך:
הבסיס להפעלת מערכת ההסעות מושתת על קביעת אזורי רישום ואזורי מיפוי )אזור אליו מופנים תלמידים ללימודים, בדרך . 1

כלל למוסדות החינוך הקרובים ביותר למקום מגוריהם(. מכאן נובע שהורים הבוחרים לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך שאינם 
באיזור המיפוי היישובי - אין המועצה יכולה להבטיח להם שירות הסעות.

בסיום יום לימודים זכאים בתי הספר לעד 2 פיזורים ביום. דע עקא, במידה ובתי הספר סמוכים, או שעל מסלול ההסעה מוסדות . 2
חינוך נוספים שתלמידיהם מגיעים לאותו ישוב -ההסעות משולבות עפ”י הנחיית משרד החינוך.

כמות הרכבים ממוגני הירי מוגבלת. . 3
כדי לרכוש אוטובוס או סוואנה, ממופים הצרכים יחד עם פיקוד העורף, ועל פי גובה התקציבים הממשלתיים  ניתן אישור לרכישת . 4

רכב ממוגן ירי. לכל רכב כזה מוקצה כבר בעת הרכישה מסלול נסיעה.
בתקופת הקיץ, כל מוסדות החינוך שולחים למועצה רשימות ממוחשבות עם פרטי התלמידים שנרשמו ללימודים. נתונים אלה . 5

עוברים עיבוד, בדיקה מול המערכת הממוחשבת של משרד החינוך, נספרת כמות התלמידים ומותאם רכב לכל מסלול נסיעה.
6 . – שומרון  אזורית  במועצה  תלמיד.  לפי  בהסעות  כספית  השתתפות  החינוך  ממשרד  מקבלות  בארץ  והמועצות  העיריות  רוב 

השתתפות המשרד מחושבת על פי מסלול נסיעה.

אגרת הסעות
במהלך שנת הלימודים אנו נתקלים בשאלות רבות בינהן מדוע חלק מהתלמידים אינו זכאי להסעה, 

מדוע תלמידים שסיימו יום לימודים, נאלצים להמתין, מדוע אין מספיק רכבים ועוד. 
כדי  להבהיר את מורכבות מערך ההסעות ואת זכאויות התלמידים להסעות, הנה כמה נתונים:

 פריסת מוסדות החינוך בשומרון רחבה מאוד, ומחוץ לשומרון אנו מסיעים תלמידים למוס”ח בירושלים, עבור דרך 
כל מישור החוף )דוגמה לחלק  קטן מהמקומות: תל אביב, גבעתיים, יהוד, פתח תקווה, נתניה ועד חדרה ואור עקיבא(  

ובצפון עפולה, רכסים ועוד.
הינו בעל  להיות ברכבים ממוגנים. הצבא  ככולן, מחויבות  רובן  הנחיות הצבא, ההסעות בתחומי השומרון,  עפ”י   

הסמכות היחידי לאשר חריגות זמניות ונקודתיות של נסיעה ברכבים שאינם ממוגנים.

בתשע”ו הוסעו בשומרון כ-5,040 תלמידים, 
מתוכם כ-530 תלמידי חינוך מיוחד.

עבדנו מול 

כ-160 
מוסדות חינוך.

ההסעות מתבצעות 

בכ-200 
כלי רכב

 כשמחציתם ממוגני ירי.

ההסעות מתבצעות ע”י 6 חברות 
בעלות וותק רב, 

וכולן מעסיקות קציני בטיחות רכב עפ”י חוק.

תשע”ז



תשע”זאגרת הסעות
אז מה קורה בשנה”ל תשע”ז? 

לשיפור השירות ועקב עומס בפניות, הוחלט ע”י מ”מ וסגן ראש המועצה, דוידי בן ציון, לחבר את המענה הטלפוני של רשות ההסעות 
ייענו ע”י רשות ההסעות במיידי. נושאים אחרים יקבלו מענה בתוך יום עד  24 שעות. נושאים דחופים  למוקד הודעות מקצועי שיפעל 

שלושה ימי עבודה, תלוי במהות הפניה.

תלמידים שאינם לומדים באזור מיפוי, יטופלו רק לקראת סוף חודש ספטמבר. תושבים יכולים להפנות אלינו דוא”ל עם כל הפרטים 
כולל מספר טלפון ונחזור אליהם לקראת סוף החודש.

עד למועד הנ”ל, תלמידים שאינם מורשים בהסעה מתבקשים לא לעלות להסעות הקיימות, גם אם לכאורה נראה שיש מקום בהסעה 
)פעמים רבות הרכבים ממשיכים לישובים סמוכים, עפ”י תיכנון המסלול ואז תלמידים הזכאים להסעה מוצאים עצמם ללא מקום ישיבה 

– גם לא נעים ובעיקר מסוכן בטיחותית(.
 

מול  אוקטובר  במהלך  תעשה  התלמידים  כתובות  בדיקת  השומרון.  כתושב  רשום  מילדיהם  אחד  שכל  לוודא  מתבקשים  התושבים 
יצומצמו הסעות. תלמידים שאינם  המערכת הממוחשבת של משרד החינוך. בהתאם לכמות התלמידים שרשומים כתושבי השומרון 

רשומים במשרד הפנים כתושבי השומרון אינם זכאים להסעה!

בשנה”ל תשע”ז מירב האוטובוסים יצויידו במצלמות. אנחנו מקוים שבעזרתן נרתיע מהשתוללות ומעשי אלימות בהסעות.

והחברה המסיעה. השעה המפורסמת היא שעת התחלת  יפורסמו שעות האיסוף לבתי הספר  ובמזכירויות הישובים,  באתר המועצה 
האיסוף. מומלץ לתלמידים להמתין כ-5 דקות לפני השעה המופיעה בטבלה. שימו לב- יתכנו שינויים עפ”י תכנון מערך ההסעות. 

יש לבדוק את שעת האיסוף גם ערב תחילת שנת הלימודים.

תלמידי החינוך המיוחד- יעודכנו ע”י הנהג שיסיע אותם מספר ימים לפני תחילת שנה”ל. יתואם עם ההורים מקום ושעת האיסוף.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
בברכת שנת לימודים מוצלחת ופורייה

איריס בן חיים
מנהלת רשות ההסעות

מיטל חוברה, רכזת הסעות חנ”ר- 03-9066496
שרית טורג’מן, רכזת הסעות חנ”מ - 03-9066455

רשות ההסעות - 03-9066451


