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; לכבוד
; הגב' ריבקי דבש

, שלום רב

כרום 6.2.18 הנךון: קףיתן
ההנחיות והקריטריונים לפיהם המועצה ("המשיבה1') מחליטה על הקצאת הסעות לחטיבת הבגיים א!

מה/ץ למועצה האזורית: לחטיבות עליונות 
, ממי'ד על י10די ממ"ד בנפרד א. המועצה מסיעה תלמידים ע"פ אזורי המיפוי של משרד החינוך (ממלכתי

�^^ בנים בנות).
ב. תלמידי חל'מ שלא נמצא להם פתרון חינוכי ה1לם בשטח הרשות.

ג. ילדי "קב"0 המופנים לבתי ספר טכנולוגיים או אחרים
ד. בתי ספר שאושר להסיע ע"פ מליאת המ1עצה בשנים קודמות.

1. ההסעות בפועל שיוצאות משטחה של המועצה לירושלים:
י) - המיפוי לממלכתי דת' יסודי חםיבה עליונה א. אזור ההר (אורה עמינדב אבן ספיר שואבה שורש... וכו

וחטיבת ביניים ה'נו ירושלים . ולכן המועצה מסיעה לשם.
ב כל ההסעות שאושר! ע"י מליאת המועצה בעבר.

ג. תלמידי חנ"מ וקב"ס כפ� שהוסבר בסעיף הקודם ומשובצים לבת- ספר בירושלים - מוסעים לירושלים ע"י
המועצה,

ד. תלמידי חינוך מיוחד אז תלמיד קב"ס היוצאים מישובים במועצה לירושל'�ם !יש מקום פנ!' באותה שנח
לתלמיד' נ!ספים המעונ"נ�ם ללמח� בירושלים וקבלו אישור לימודי חוץ - מתאפשרים לעלות להסעות אל!

על בסיס מקזם פנו'.

2. מקרים בהם המועצה ממנת מונית ספ"של:
? א בהסעות חל'מ משרד החינוך מתקצב החזר םר מסלול ולא פר קפי0ה כפי שק�'ם בחינוך רגיל ולכן

במקרים שמשרד החינוך מאשר שאין אפשחת שילוב עם קוים אחרים ממופ'ם הוא מאשר לתלמידים אלו
] י- בתל'מ מונית ספי'של.

^ 3 מקרים בהם הרשות מעבירה שיפוי על נסיעה בתחבורה ציבורית;
: א. במידה והפער בין הכנסות משרד החינוך לבין ההוצאה בפועל לא פרופ1רציונאלית - הנושא עובר לוועדת

; חריגים המקבלת החלטה אם להחזיר הוצאות נסיעה או להסיע בפועל.
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