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לכבוד 
ההורים היקרים

בית שמש
שלום רב!

בעקבות השביתה החד צדדית, והבלתי אחראית של חברת "י.ד היסעים", חשוב לנו להביא לידיעתכם את 
השתלשלות הדברים וכן את פעילות אגף החינוך לשינוי מערך התחבורה לחינוך המיוחד לטובת ילדי העיר.

כידוע לכם, ההחלטה לבצע רה-ארגון מחודש למערך ההיסעים לחינוך המיוחד בבית שמש, התקבלה לאור 
תלונות קשות מצד הורים ומנהלי מוסדות שקבלו על ההתנהלות הכושלת בה הופעל מערך ההסעים של 
ילדי החינוך המיוחד. יצאנו לדרך בתחושת שליחות ומתוך אמונה כי לילדים המיוחדים יש צורך במערך 

שירות אחר ומיוחד, ההולם את צרכיהם ותנאיהם המיוחדים, ברגישות ובהתאמה. 

בפועל מרבית החברות שעובדות עם העירייה פעלו כנדרש מהן. יחד בנינו מסלול חדש ומיוחד להסעות, 
המורכב ממספר פרמטרים, כמו שכונות, מוסדות ואיזורי גישה, זאת בשונה מהמצב הקיים כיום, בו הילדים 

מתעכבים שעות בדרכים בסחבת מיותרת ומתישה. 

לצערינו, בחרה חברת "י.ד היסעים" המסיעה מעל 50% מילדי העיר, שלא להיענות להחלטת אגף החינוך 
וסירבה לשתף פעולה עם מערך ההסעות החדש, שנקבע באופן מקצועי ולאחר מאמץ גדול ועמל רב. 

במשך החודשים האחרונים נערכו פגישות רבות עם נציגי החברה, בה דרשנו לקבל את מסלולי ההסעות, 
תנאי העבודה וכל הפרטים הנדרשים להפעלת השירות כנדרש, אך נתקלנו בחוסר שיתוף פעולה בוטה מצד 

החברה, זאת בניגוד גמור לתנאי המכרז עליהם חתומה החברה בעצמה. 

זאת ועוד, בחרה החברה לנהוג בשרירות ולהודיע חד צדדית על השבתת השירות והפקרת ילדי החינוך 
המיוחד ובני משפחותיהם כבני ערובה, תוך שימוש בשקרים ובדותות שאינן ממן הענין, ושעיקרן על כך 

שכביכול העירייה אינה מתקצבת את החברה, מה שלא היה ולא נברא.

באגף החינוך פעלו למלא את מקומה של החברה הסוררת, ובתוך זמן קצר, אורגן מערך הסעות חלופי 
ומסודר. אודות לכך, הצלחנו להביא לכך ש-80% מהילדים המיוחדים אכן מקבלים שירות מותאם ואיכותי, 
על אף הקשיים הרבים וזאת בזכות עבודה מאומצת מסיבי לשעון של נציגי האגף. במקביל אנו ממשיכים 

לפעול להשגת פתרון מלא לכל הילדים בהקדם האפשרי.

אנו מבינים שבשל התנהלות רשלנית זו של החברה, עדיין ייתכנו שיבושים בימים הקרובים, אבל אנו בטוחים 
שבכוחות משותפים נתגבר יחד על כך, על מנת להבטיח לילדי בית שמש הסעה מהירה, בטוחה ונעימה.

בית שמש יוצאת לדרך חדשה

אגרת אישית

הנידון: שינוי מערך התחבורה לחינוך המיוחד בשל התנהלות חברת "י.ד הסעים"

בתקווה להמשך שיתוף פעולה והבנה
ישעיהו ארנרייך

חבר מועצת העיר
ממונה אגף החינוך

לתועלת ההורים הקמנו מוקד חירום טלפוני לנושא ההסעות שמספרו 02-5454255
הקו יהיה פעיל החל מיום שני ט' בטבת (21.12.15) בין השעות 7:00 בבוקר עד 6:00 בערב.


