
  
  

 

 מחלקת הסעות
  טופס בקשה

  שלא באזור מיפוי על בסיס מקום פנוימוסד ללהסעה 
  

משרד  תבחינימועצה אזורית שומרון מסיעה תלמידים זכאים בלבד למוסדות החינוך ע"פ וה הואיל
  .החינוך

________ ____________ת.ז. _______________________ (שם מלא)  ובננו/ביתנו והואיל
  להסעות למוסד החינוך בו הוא לומד. משרד החינוך תבחיניאינו זכאי עפ"י 

וידוע לנו כי על אף האמור לעיל, ניתן לבקש מהמועצה להסיע את ילדנו למוסד החינוך, על  והואיל
  .בסיס מקום פנוי

  ירים כדלהלן:אשר על כן, הננו מבקשים, מתחייבים ומצה

יצטרף להסעה היוצאת מהיישוב אנו מבקשים כי בשנת הלימודים _______________ ילדנו  . 1
ובחזרה בסוף יום  הנמצא בישוב _________ ____________ למוסד החינוך ______________

 הלימודים.

במועצה ועדה מקצועית הננו מצהירים כי ידוע לנו שכל בקשות ההסעה על בסיס מקום פנוי ייבחנו ע"י  . 2
בסיס  ועל במועצה תינתן על בסיס מקום פנוי בקו הסעה קיים הועדה לאחר חגי תשרי. ידוע לנו כי החלטת 

  .הינה סופיתהועדה החלטת "כל הקודם זוכה". 

 או כל שינוי אחר שבמידה ובמהלך שנת הלימודים יצטרף להסעה תלמיד זכאיהננו מצהירים כי ידוע לנו  . 3
כמו כן ידוע לנו כי למועצה שמורה הזכות  על כך. כל טענההיה לנו ולא ת , תופסק הסעתו של ילדנו בקו

 לבטל הסדר זה לפי שיקול דעתה ללא צורך במתן נימוק כזה או אחר.

, ולא ז של התלמידים הזכאים"והפיזור ייקבעו בהתאם ללו שעות האיסוףהננו מצהירים כי ידוע לנו ש . 4
שאינם זכאים המוסעים על תלמידים  בארגון מערך ההסעות במערכת הלימודים של  התחשבות תהיה

 .בסיס מקום פנוי
 

הנוכחית  יםהננו מצהירים כי ידוע לנו שבמידה שבקשתנו תאושר, הסעת ילדנו תיעשה רק בשנת הלימוד . 5
 ואין כל התחייבות מצד המועצה להמשיך ולהסיע את ילדנו בשנות הלימודים הבאות.

  
, לכיוון אנו מודעים לכך שהמועצה אינה מחויבת להסעת בננו/בתנו ולא תהיה לנו כל טענה כשהסעה זו . 6

 .בכל שלב של מהלך שנת הלימודים מכל סיבה שהיאתופסק  אחד או לשני הכיוונים,
  

 כי רק על סמך בקשתנו, הצהרותינו והתחייבויותינו הנ"ל הסכימה המועצה לבחון את בקשתנו.ידוע לנו  . 7
  

 אישור הסעה יהיה רק לאחר קבלת טופס חתום (על ידינו ועל ידי עו"ד). . 8
  

  ולראיה באנו על החתום:
  

  ______ת.ז. _________ __ת: ____________________________כתובההורה _______שם 
  

  ______ת.ז. _________ __ת: ____________________________כתוב_______ההורה שם 
  
  

  הדין:-אישור עורך
  

________________ת.ז.  ___________ הופיעו בפני ה"ה: הריני לאשר כי בתאריך
  ._ ___ת.ז. ___________ _______________-ו____________ _________

  
  הורי התלמיד ______________ ת.ז. _______________

ואישרו כי הבינו את  הבקשה וההתחייבות דלעיל, חתמו עליהוזאת לאחר שהבהרתי להם את תוכן 
  תוכן כתב ההתחייבות דלעיל והם מסכימים לכל האמור בו.

  
__________________      _____________    _________  

  מספר רישיון    מספר תעודת זהות      דין  -חתימה וחותמת עורך


