
 

 

 
 

 להורים שלום!

 
 :ספרנו-קיים בביתה להלן פרטים על מערך ההיסעים

 א. מידע כללי

 מכל רחבי העיר באוטובוסים ובטרנזיטים. ה"סלבי םנו מוסעייתלמיד 

  ולא על ביה"ס ומשרד החינוך. על הרשות המקומית בלבדחובת ארגון ההסעות וביצוען חלה 

 יפו.-אביב-טעם עיריית תלהסעים מ בביה"ס אחראי על מערך ההיסעים רכז 

 ,ידי הנהגים -להסרת מפגעים, לסדרי ההיסעים ולמילוי ההנחיות על האחריות לתקינות הפיזית של מסוף ההסעות

 היא של הרשות המקומית.

 הרכב חונה במקום קבוע ברחבת החניה.-לכל קו יש מספר וכלי 

 סוף/הפיזור האישיות.כל תלמיד מקבל מידע לגבי מסלול הקו בו הוא נוסע וכן תחנות האי 

 פי כתובת המגורים ומשובצות במסלולי הנסיעה הקיימים. לפי הוראות מח' -תחנות האיסוף והפיזור נקבעות על

  .אין התחייבות למקם תחנה ליד הביתיפו -ההיסעים בעיריית ת"א

 לכל משפחה מוקצית ע"י העירייה כתובת אחת בלבד  

 073-6845628בטל':  רכז ההיסעיםלפנות ל ניתןוהשעות  מידע לגבי המסלול, התחנותל                                    

 .15:00 -8:00בין השעות 

 והדבר יתבצע במידת האפשר. ת בפניה אישית לרכז ההיסעיםניתן לפנות ולבקש שינוי במיקום התחנו 

 קשת הורה או תלמיד.פי ב-במהלך השנה, תחנות האיסוף/פיזור הן קבועות. לנהגים אין רשות לשנותם, על 

  ההורים בלבד.  באחריותהאיסוף מתחנת הירידה היא 

 להמתין בזמן בתחנת האיסוף.  יםההורים, או מי מטעמם, חייב 

 אפשרת מעבר בין ניתן לשינוי. אין העירייה מ אינואביב מקצה כאמור מקום אחד עבור כל ילד והוא -עיריית תל

. ביה"ס עושה מאמץ לאפשר לתלמידים לנסוע לחברים )ולחברים בלבד, לא ווים ו/או נסיעה לחברים או חוגיםהק

לחוגים, צופים וכו( אך זה מותנה במקום פנוי ומתאפשר רק אחרי תקופת החגים ורק בימים ראשון, שני, רביעי 

     וחמישי.

 במידה ולא תחולנה מגבלות  ,ולא קודם לכן 1/1/2022 החל מתאריך ה רק תלמידי כיתות א' יוכלו לעבור קו הסע

 קורונה.

 בימים שלישי ושישי לא יתאפשר מעבר בין הקווים.  

 
           

   

  לאחר שעת  דקות 5שעות היציאה מביה"ס, משתנות במהלך השבוע ורשומות בטבלה הבאה. בעיקרון היציאה תהיה

                                                                         ל התלמידים להכנס לכלי הרכב עד לשעה זו. ביום מסויים. ע סיום הלימודים

 יה(זמן מספיק להגעה ממבנה ביה"ס ועד למגרש החנ יש. )יש לציין שרכבי ההסעות לא ימתינו למתעכבים

 16:00מביה"ס ולא יאוחר מהשעה א הוריו לקחתו ותלמיד שיאחר להסעה ימתין במזכירות עד לב. 

 



 

 

 שעות היציאה מביה"ס לתלמידים במהלך השבוע

 שכבת גיל
 ימים 

 א, ב, ד, ה

 יום
 ג' 

 יום

 ו' 

 

  12:00 13:20 15:00 ט' –א'כיתות 

 

 

  גופים המטפלים בהתנהגות התלמידים בהסעות, מבחינת משמעת ומבחינת בטיחות בזמן  2בביה"ס ישנם   

 הנסיעה:      

 , רכזת המוגנות.         מחנכת ,ההיסעים בעיות משמעת ובטיחות יטופלו, לפי הסדר הבא, ע"י רכז            

 . ובעייתם תטופל ההיסעים רכזל באופן אישיעל אירועים כלשהם בהסעות, ייגשו דווח תלמידים שירצו ל            

 

 יסעיםלחב' ההלבירור ישירות לפנות מאוד מומלץ  במקרה של איחור. 

 

 
 

בכדי לשפר את בטיחות  הבשיתוף פעולה מלא עם ההנהלה, צוות בית הספר, והעיריי פועלתבבית הספר  םועדת היסעי
לתקינות ההסעות. נושאים כמו תקינות  ילדינו בהסעות. אנו מבקשים את סיוע ההורים והתלמידים בתשומת לב

מיני ואנים,  חגורות הבטיחות, התנהגות תקינה במשך ההסעות של התלמידים , נהג וכדומה. עצירה תקינה \האוטובוסים
כולל שילוט קדמי  -כים להיות מותקנים בכל רכב המסיע ילדיםיפיזור תוך הפעלת אורות מהבהבים שצר\בתחנות האיסוף

 ואחורי. 
 ולנציגי ההורים. ים ההסע של דיווחים ותלונות הנכם מתבקשים לפנות לרכז במקרה

 
 

 בברכה,
 

 מעיין קרניאל   נתי קרקוקלי  מאיה גבעון כהן
 מועצת הורים             היסעים רכז  מנהלת ביה"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והחשוב מכל:



 

 

 : כללי בטיחות והתנהגות בהסעות
 בעת ההמתנה לאוטובוס

 וס רק בתוך תחנת ההסעהיש להמתין לאוטוב. 

 .אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה 

   .בשעת המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה 
 במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה.

 .אין לשחק בתחנת ההסעה 

 ב אליו.רק כאשר האוטובוס עצר לגמרי ועומד בתחנה אפשר להתקר 

 .יש לעלות לאוטובוס ללא השתהות 

  הכניסה לרכב ההסעה היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית, אלא אם כן 
 ניתנה הוראה מפורשת אחרת על ידי הנהג.

 בעת העלייה לאוטובוס
 יש להמתין עד שהאוטובוס נעצר על מנת לעלות עליו.  

 יפותיש לעלות לאוטובוס בצורה מסודרת וללא דח. 

 .העלייה לאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד 
 

 במהלך הנסיעה

  .לכל ילד יסודר מקום ישיבה קבוע שיישמר לאורך כל השנה 

  .ניתן להחליף מקום אך ורק באישור של האחראי על ההסעה 
 חובה לשבת במהלך הנסיעה. 

 .חובה לחגור חגורת בטיחות 

 עהאסור לעמוד או להסתובב באוטובוס במהלך הנסי. 

 .אין להוציא ראש או ידיים מבעד לחלון, או להשליך ממנו חפצים או פסולת 

 .יש להימנע מרעש, צעקות, תיגרות, השלכות חפצים וכל פעולה שעלולה להסיח את דעתו של הנהג 

  לאורך כל הנסיעה.הנהג יש להישמע להוראות 

 .אין לאכול בהסעה 

  תוך כדי נסיעה, אלא אם כן מדובר  ם ולא לפנות ישירות לנהגההסעי לפנות לרכז ישבמקרה של תלונה/הערה לנהג
 במקרה חירום.

 בעת הירידה מהאוטובוס

 יש להמתין עד שהאוטובוס עצר לגמרי ורק אז לגשת לדלת היציאה. 

 הירידה מהאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד.  

 .יש לרדת מהאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות 

  ובמתינות. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.יש לרדת מהרכב בזהירות 

 !יש לתת תשומת לב מיוחדת לתיקים ומעילים שעלולים להיתפס בדלת 

  אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב
 ההסעה או מאחוריו.

 די לשמור על בטיחות ילדי? מה אוכל לעשות כהורה כ

  להסעה, בעת ההמתנה בתחנה, בעת העלייה על רכב מרכב  צריכים ליווי של מבוגר בדרך 9ילדים עד גיל
 והירידה ממנו ובעת חציית כביש. ההסעה

 שהרכב יעזוב את התחנה ורק אז  יש להנחות את הילדים שלאחר הירידה מרכב ההסעה עליהם להמתין עד
 שהוא פנוי.לחצות את הכביש כ

 לעצירתו המוחלטת של רכב ההסעה. הנחו את ילדיכם כי בזמן הנסיעה עליהם לשבת במקומם ולא לעמוד, עד 

 הקדמית בלבד. הנחו את ילדיכם כי העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו הם מהדלת 

 על כך ההסעה עליהם ליידע את הנהג  הנחו את ילדיכם שבמקרה שנשמט מידם או מתיקם חפץ בקרבת רכב
 הרשאתו של הנהג. ולהרים את החפץ רק לאחר

  .ילדים חייבים להיות מוסעים ברכב הסעה שמותקנות בו חגורות בטיחות 

 לדרוש שהילדים ישבו חגורים במושבי בטיחות. יש 

 את מסלול הנסיעה של רכב ההסעה ואת התחנות בדרך. עליכם להכיר 
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