___________
תאריך

לכבוד
המועצה האזורית עמק יזרעאל
הנדון :כתב אישור והתחייבות
מאחר

ו אנו מתגוררים ב __________  ,בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן:
" המועצה ")  ,ובית ספר בהתאם ל מיפ וי ול אזור הרישום שלנו הוא בית ספר __________ ;

ומאחר

והחלטנו  ,ביוזמתנו ,להעביר את ילדנו _____________ ת.ז ____________ .הלומד
בכיתה _____ ,לבית ספר ______________  ,שהוא מחוץ לאזור הרישום שלנו ;

ומאחר

ובהתאם להנחיות משרד החינוך והוראות החוק ,המועצה אינה מחוי בת לארגן ו/או לממן
הסעות ממקום מגורינו לבית ספר הנמצא מחוץ לאזור הרישום ;

ומאחר

ובשנת הלימודים תשע" ו מ קיימת המועצה הסעה היוצאת מ____________ ומגיעה לבית
ספר ______________ (להלן " :ה הסע ה ") ;

ומאחר

והמו עצה הסכימה כי התלמיד יצטרף להסעה זו בתחנת ההסעה ב _____ _____ על בסיס
מקום פנוי בכפוף לחתימתנו על מסמך זה ;

אנו הח"מ:
שם האם ______________ :ת.ז _______ __ ___ .כתובת___ _________ _________________.
שם האב ______________ :ת.ז _____ __ _____ .כתובת____________ _________ ________.
מצהירים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 . 1אנחנ ו הוריו של _____________ ת.ז( _____________ .להלן ולעיל " :התלמיד" ).
 . 2התלמיד ה ועבר על ידינו ו ביוזמתנו ,לכתה _____ בביה"ס ________ .
 . 3ידוע לנו כי בהתאם להוראות הדין המועצה אינה חייב ת לארגן ו/או לממן הסעות לתלמיד ל בית
הספר  ,ו כי אישור המועצה כי התלמיד יצטרף להסע ה על בסיס מקום פנוי הינה לפנים משורת הדין .
 . 4בדקנו וביררנו מהן שעות היציאה וההגעה של ה הסע ה והן ידועות לנו  .עוד ידוע לנו כי שעות אלו
נתונות לשינויים בהתאם ל שיקולי מערך ההסעות ,ואין לנו ולא יהיו לנו טענות כלפי המועצה ו/או
מי מבעלי התפקידים בה בקשר לכך.
 . 5ידוע לנ ו כי המועצה הסכימה כי התלמיד יצטרף להסע ה על בסיס מקום פנוי ו בהתאם ללוח הזמנים
הרגיל של ה הסע ה זו  ,ואין לנו ולא יהיו לנו טענות כלפי המועצה ו/או מי מבעלי התפקידים בה
בקשר לאי התאמת שעות ה ה סעה למועדי תחילת ו סיום יום הלימודים בבית הספר .
 . 6ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אישור זה תקף לשנת הלימודים תשע" ו בלבד וכי המועצה אינה חייבת
לארגן ו/או לממן הסעת התלמיד לבית הספר בשנות הלימודים הבאות .
 . 7בתמורה להשתתפות התלמיד בהסע ה כאמור לעיל ,נשלם למועצה סך של _____  ₪לחודש
לימודים.
 . 8אנו נקיים את התחייבויותינו לפי כתב זה שנינו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד.
ולראיה באנו על החתום:
______________________

______________________

האם

האב
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