
                                                                                                                                       

 

                                            

 
 

 אריך _____________ ת

 לכבוד,

 מועצה אזורית גזר. 

 ויתור על זכאות להסעות מוסדות חינוךו  חוץ לימודי אישור לקבלת בקשתנו הנדון: 

 אנחנו הח"מ, 

 הורה:_____________________                       תעודת זהות:_______________  

         הורה: ____________________                        ת. זהות___________________ 

 ______________________, תלמיד כיתה ____. _ ההורים של _____________________ ת.ז.

   _________________________________________כתובת מגורים:__

 

 מצהירים בזאת:

 ידוע לנו כי בהתאם לאזור הרישום שנקבע עבורנו, בננו/בתנו משובצים ללימודים ב____________.  .1

על אף האמור, ברצוננו כי בננו/בתנו ילמדו ב__________________ ברשות המקומית _______________  שאינו   .2

 זור הרישום ומערכת החינוך במועצה. נכלל במסגרת א

 . חוץ לימודי אישור קבלת לצורך למועצה פנינו, כן על .3

 .כאמור האישור את לנו והנפיקהלפנים משורת הדין, אישרה המועצה האזורית גזר את בקשתנו  .4

את המועצה מכל חובותיה בענייני הסעה ו/או תשלומי   פוטריםלעשות כן ואנו  מחויבת הייתה לא  המועצה כי לנו ידוע .5

או כל תשלום אחר הנובע או הקשור להסכמת לימודי בני/בתי ___________  )אשר ישולמו במלואם על ידנו( אגרת חוץ 

 בגן/בבית הספר מחוץ לתחומי המועצה. 

ניין הסעות תלמידים ועובדי הוראה בע  153( לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך 1ג) 2.4הובהר לנו כי בהתאם להוראות סעיף  .6

 למוסדות חינוך רשמיים, השתתפות המדינה במימון הסעות תלמידים, מותנית בכך:

 

 ם יהיסודי או בחטיבת הביני  הספר בבית לומד שהתלמיד בכך מותנית המשרד"השתתפות 

 " ישוביי הבין  המיפוי פי על או  שלו   הרישום אזור פי על

 

כלומר, מאחר ולבקשתנו, בננו/בתנו שובצ/ה במוסד חינוכי שאינו נכלל באזור הרישום של יישובנו, משרד החינוך 

והמועצה בהתאם לא יתקצבו הסעות לבננו/בתנו וכל האחריות בנוגע לביצוע ההסעות ובכלל זה איסוף בננו/בתנו 

 ואין לנו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך מהמועצה.  מהמוסד החינוכי עם תום יום הלימודים מוטלת עלינו באופן בלעדי

 ללמוד מחוץ לתחומי המועצה.  בתנו/לבננוהסכימה המועצה לאשר  זו נוכי רק על סמך התחייבות נוידוע ל .7

לשלם ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בלימודי בני/בתי __________ בגן/בבית הספר שמחוץ למועצה   יםמתחייב ואנ .8

ולשפות את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה, אם תוגש, הקשורה או הנובעת ללימודי בני/בתי בגן/בבית הספר  

סד החינוכי הנמצא מחוץ לאזור אישורנו זה יהיה בתוקף ביחס לכל תקופת לימודי בננו/בתנו במו שמחוץ למועצה.

להסעות ביחס לכל  ו המועצה"י ע שניתן החוץ לימודי לאישורהרישום ואנו מתחייבים כי לא תהיה לנו כל טענה בנוגע 

 תקופת לימודיו.

 

 ידוע לי כי האישור ניתן לשנה אחת בלבד וידון מחדש בכל שנה תוך בדיקת התקנים במועצה. 

 הורים תימתח

 ____________ 

 

 osnat@gezer-region.muni.ilמייל  או  073-2447360 פקס' למס להחזיר נא


