
 
 השרון לב אזורית מועצה

 משמרת – יעף כפרי מרכז – יעבץ כפר – הס כפר – ינוב – חרות – הדר גנות – גאולים – דרור בני
 תנובות - אפרים שער – משה צור – פורת – שריד עין – ורד עין – עזריאל – עוז ניצני – נורדיה

 חממה חינוכית לצמיחה קהילתית השרון לב

 40600 מיקוד, מונד תל דואר

hasharon.com-www.lev 

 

 

 
 2022ספטמבר  21
 אלול תשפ"בה כ"

 

 ,הורים יקרים שלום

 

 6000-כהמועצה מסיעה מדי יום  .בנושא ההסעות לתלמידי לב השרוןנכם חשוב לנו לעדכ

תוך הקפדה יתרה על בטיחותם בתחומי המועצה ומחוצה לה השונים למוסדות החינוך  תלמידים

 וביטחונם של התלמידים.

 ים באזורנו,דמורכב ומושפע מגורמים רבים ביניהם: עומסי תנועה כבסעות במועצה המערך ה

 מוסדות חינוך מרוחקים )בי"ס ממ"ד, חינוך מיוחד( ועוד.

אינם מספיקים להסעת כל התלמידים לפיכך , הם אוטובוסים צהובים 14רשות המועצה ל

 הסעת תלמידיה במוניותשירותי חברות פרטיות לל ,עפ"י חוקועצה נדרשת במכרז המ

, מערך שעות ההוראה הנדרשות מכסתשמוסדות החינוך יוכלו לקיים את בכדי  .אוטובוסיםבו

 .ילדי הגנים, ביה"ס היסודיים והעל יסודיים לסירוגין מוסעים - באופן מדורג ההסעות בנוי

דקות לפני  30בבוקר ניתן להביא תלמידים אל המוסד החינוכי עד  ,בהתאם לנהלי משרד החינוך

תחילת הלימודים. ובצהריים מרגע שמסתיימת שעת התקן הרשמית ועד הגעת רכבי ההסעה, 

 דקות אינה נחשבת לאיחור. 30המתנה של עד 

ממשבר הקורונה  ,כנראהנובעים הלאומיים בשנתיים האחרונות אנחנו נתקלים באתגרים 

יועדים ניכרת במספר הרכבים המירידה נהגי הסעות וכן  ן היתרבי, שהשפיע על גיוס כח אדם

 .תלמידים להסעת

 וחזרה מהם ים לזכאותם של התלמידים לקבלת הסעות שיובילו אותם למוסדות החינוךעאנו מוד

החדשים אינם  ועושים את כל המאמצים לספק את השרות באופן מיטבי אך לצערנו המשתנים

 לטובתנו ומקשים מאוד על מערך הסעות התלמידים.

 .ןאנו יודעים שרשויות רבות מתמודדות עם קשיים אלו ומנסות למצוא פתרונות ואנחנו ביניה

ך משרד החינובאגף הסעות הנהגות ההורים,  ועדת תחבורה,מליאת המועצה,  ,מחלקת התחבורה

 יה למציאת פתרונות.לחשיבה ולעש מכירים את האתגרים ושותפים

 אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם עד להתייצבות מערך ההסעות.
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