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16/8/19 

 תשפ"אבאב  כו

 

 והורים יקריםתלמידים, תלמידות, 
 

 . 1/9/20 שלישיהחופש הגדול עומד להסתיים ואנו נרגשים לקראת קבלת התלמידות/ים שלנו ביום 
ברכה מיוחדת לתלמידי כיתה א' הנרגשים ולכל התלמידות/ים החדשים המצטרפים למשפחת בית 

 הספר לטבע, סביבה וחברה. 
 

חיזוק ושיפוץ  עברהשל ביה"ס  הדרומיתהחזית  .שיפוציםהמשך ת הקיץ עבר ביה"ס במהלך חופש
פרוייקט הנגשה של בית הספר הסתיים. נבנו מרחבים חדשים : מרחב בטוח  והוחלפו חלונות הכיתות.

 לשיח פתוח, חדר הכלה, חדר מחנכות. 
 

הלך הקיץ על מנת להכין המורות והמורים הנפלאים שלנו שעבדו במתודה לכל העובדים החרוצים, 
 את שנה"ל. 

 

 -תכנית עבודה בית ספרית

ספרנו -לבית תהייחודיונמשיך לפתח את התכניות  תש"ף  ללשנה"בנוסף ליעדי ומטרות משרד החינוך  
 תמקד ב:ונ

 מיומנויות לומד עצמאי 

 אסטרטגיות למידה 

 גיוון דרכי הוראה 

 מתן מענה דיפרנציאלי בכיתות 

 ת בית הספר במגוון נושאי הלימוד ייחודיו חיזוק והעמקת 

 מספר תאריכים שכדאי וחשוב לשריין:
 

  3019:בשעה  27/8/19-ג' האסיפות ההורים לכתות א' תתקיימנה ביום. 

  תתקיים  כבת כיתות ו', , תלמידי שומפגש עם החונכים 'כתות אילדי קבלת 
 .8:30 -10:30-בין השעות   28/8/19 -ה  ד'יום ב

 12:00-10:00בין השעות  29/8/19 -ה ד'ז' בחטיבה תתקיים ביום  קבלת תלמידי כתות 

  3/9/19-ביום שלישי התתקיימנה ט'  -'לכתות באסיפות ההורים  . 
  20:00 -ט'-ח'-ז'כיתות 
 19:00  -ו'-ה'כיתות 

 20:30 -ד'-ג'-כיתות ב'

 1924/9-הג' יום יתקיים בהמסורתי לפתיחת שנת הלימודים, "ערב על הדשא",  עהאירו/ , 
 נשמח לראות את כולכם.

 



 
 

 

2 

 משרד החינוך
 אביב  -מחוז תל

 יפו-אביב-עיריית תל
 מינהל החינוך הנוער והתרבות

 

 

 מברכת כל אחת ואחד בשנת לימודים מוצלחת, פוריה, 

 מסקרנת, מעניינת ומיוחדת

 ומתרגשיםמצפים 

 מאיה גבעון וכל צוות בית ספר לטבע , סביבה וחברה
 

 
 ביה"ס לשנה"ל תש"ף מבנה אירגוני צוות -נספח א'
 חזון בית הספר -נספח ב'
 נהלי בית הספר -נספח ג'

 לוח זמני שיעורים והפסקות -ספח ד'נ
 מערך ההסעים  -נספח ה'
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 נספח א'
 

 הכי טוב שיש-צוות טבע -מבנה אירגוני

 במהלך חופשת הקיץ נוספו לצוות בית הספר מספר מורים חדשים:

 מחנכת כיתה א -שירלי רוטברט

 מורה למתמטיקה בחט"ב -איתמר ניצן

 ורה לחנ"גמ -נעמי כרמון

 מורה לאמנות  -עדי אסף

 מורה לטבע ביסודי  -מור אלקבץ

 

 ברוכות/ים הבאות/ים 

 מאחלות לכן/ם המון בהנאה ובהצלחה 

 מחנכות בית ספר לטבע , סביבה וחברה

 כיתות א'
 שירלי רוטברד – 1א' 

 אברוני זיינפלד – 2א'
 

 ב'כיתות 
 קורן שור -כיתת סביון  1ב'
 טאטליאת ב -כיתת אלה  2ב'
  
 ג'כיתות  
 רונית זן –כיתת רותם  1ג'
                 הלין גרש –כיתת תומר  2ב'

                                              
  

                    ד'כיתות 
 שחר סלם -כיתת צבעוני  1ד'
  סיגל כפרי  -כיתת שקמה  2ד'
  

 ה'כיתות 
 שעלימדליה  -כיתת לוטם  1ה'
 דרורה עמיר –תת ערבה כי 2ה'
  

 :וכיתות 
        עתליה זילברשטיין -כיתת סחלב  1ו'
 גלית אבני -כיתת שקד   2ו'

 

 ז'כיתות 
 לאה ויינשטיין  -  1ז'
 לאה גול תרשיש -  2ז'
  

 :ח'כיתות 
 מיכל רפואה   - 1ח'
 מתלון-ליזי מיטרני    -2ח'
  
  

   :טכיתות 
 איילת קלונר יפרח  - 1ט'
 ב רחמני לבבימיר - 2ט'
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 צוות מנהיגות טבע/ בעלי תפקידים:

 
 מנהלת בית הספר  -מאיה גבעון כהן     

 סגנית ורכזת תחום הפרט. -ורד גצלר         ·

 יועצת ביה"ס. -דורית סובול           

 ורכזת מערכת.חטיבה רכזת מדעים  -גליה בואנו ליטבק        ·

 רכזת חטיבה, רכזת פדגוגית ורכזת הערכה. -מתלון -ליזי מטרני        ·

 רכזת אנגלית. - אתי קלדרון        ·

 רכזת מתמטיקה יסודי. -רונית שגב         ·

 רכזת מתמטיקה חטיבה.- כלנית רודמן לוי        ·

 רכזת בטחון ובטיחות. - לאה גול תרשיש        ·

 רכזת פרוייקטים -מיכל רפואה       -

 ורכזת פדגוגית יסודי רכזת מוגנות ואחריות -שחר סלם         ·

 ריכוז סביבה וסיורים. -חני פז ועפרה בר        ·

 ד'.-רכזת קבוצות עניין ג' -חני פז         ·

 פעילות ירוקה. -ניצן ישמח         ·

 רכזת זה"ב –ליאת בטאט      -

    כזת מעורבות ו ור-רכזת קבוצות עניין ה רכזת טבע, -אליעזר -מירי ברזילי        ·

 חטיבה -בקהילה         

 רכזת מועצת תלמידים בחטיבה. - תומר קטן        ·

 רכזת שילוב. -שרי כליף         ·

 רכזת תקשוב. -הילה רומנו         ·

  יסודי, טיפוחי, מרחב זואולוגי,  -רכזת מעורבות בקהילה -און -יפית בר        ·

 ת מובילות ירוקה.תכניות העשרה ומדריכ         

 רכזת סל תרבות יסודי וחטיבה. -ן לאה וינשטיי        ·

 רכזת חינוך חברתי ואחראית מועצת תלמידים ביסודי. -דליה משעלי         ·
  
  

 :צוות המערך לקידום הפרט
 סגנית ורכזת תחום הפרט -ורד גצלר         ·
 פסיכולוג ביה"ס -יוסי גואטה         ·
 פסיכולוגית בחטיבה -ון אלבו שר        ·
 יועצת ביה"ס –דורית סובול         ·
 שילוב רכזת -שרי כליף         ·
 מורת שילוב והוראה מתקנת בחטיבה -ליאורה ירושלמי         ·
 תרפיסטית בהבעה ויצירה -טל גולד         ·
 ליווי וחונכות תלמידים בחטיבה -אריק דניאל         ·
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 ב':נספח 
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                                                                                  'גנספח 

 

 חשוביםתזכורת למספר נהלים 
 

  יע גם תלבושת אחידה. סמל ביה"ס צריך להופלבית הספר בלהגיע התלמידים/ות והתלמידות על כל

 ת העליונה. אין להגיע עם כפכפים.על החולצה/האימוני

  יש להפקיד על הופעה מסודרת ולהמנע מחולצות בטן, גופיות, צביעת השיער, גילוח השיער או

 תספורות בשני גבהים או בצבעים שונים וכדומה.

 ההופעה ספרנו. אנו מבקשים להקפיד על פשטות הלבוש-אנו מקדמים אורח חיים צנוע ופשוט בבית ,

 והציוד שיהיו הולמים את אופי ביה"ס ולהמנע ממותגים ככל שניתן.

  .יש להגיע לאירועים בחולצה לבנה עם לוגו ביה"ס ומכנסיים ארוכים כהים 

 ומזין ספרנו. אנו מבקשים לצייד את הילדים באוכל בריא -אנו מקדמים אורח חיים בריא בבית

 ולהימנע מממתקים, חטיפים וכדומה.

 קשים להימנע מלשלוח עם התלמידים: טלפונים סלולריים, משחקים אלקטרוניים וחפצים אנו מב 

 יקרי ערך אחרים

 במהלך יום הלימודים.  םמלהפעיל את הטלפונים הסלולארי עלהימנ ות/אנו מבקשים מכל התלמידים

 בכל מקרה, חובה לכבות את הטלפונים במהלך השעורים ולהדליקם רק בזמן הנסיעה הביתה.

  איסור מוחלט להטעין טלפונים ומכשירים חשמליים וסלולארים  באמצעות שקעי החשמל חל

 שבביה"ס.

 .חל איסור על הבאת משחקים מסוכנים לבית הספר 

 פי חלוקה לשכבות גיל.-השימוש במגרשי הספורט ובמתקני המשחק, על 

  ניתן להביא רק כדורי ספוג. חל איסור על משחק בכדור קשיח , 

 כיתתית יחודית הכוללת סיורים וסמינרים לימודיים רבים-קיימת תכנית למידה חוץספרנו מת-בבית- 

היציאה. ללא אישור יציאה מועד לפני  יומייםחובה להמציא אישור יציאה לסיורים/סמינרים עד 

                                מודפס וחתום מראש לא נאפשר לתלמיד/ה לצאת לסיור.                                                    

טחון אנו חייבים באין אפשרות לשלוח אישורי יציאה ביום הסיור בפקס או במייל. על פי הנחיות ה

 אישור מודפס חתום מבעוד מועד.

כובע מצחיה, מכנס עד הברך או מכנס ארוך, מים, קרם הגנה  עם חובה להגיע לכל סיור/סמינר

נוחות עם סוליה קשיחה )לא סנדלים ולא סניקרס(, לוח קשיח וכלי מהשמש, נעלי הליכה סגורות ו

 ללא הציוד המתאים לא נאפשר לתלמי/ה לצאת.כתיבה, תיק גב עם רצועות רחבות )לא תיק צד(.

  מכל סיבה  במהלך יום הלימודים ה/פי הנחיות משרד החינוך חל איסור מוחלט על שחרור תלמידעל

( 18)מעל גיל  או מי מטעמם אחד ההורים עתיתאפשר רק עם הג . שחרור במהלך יום הלימודיםשהיא

                   הספר.  -למזכירות בית

 . או מי מטעמם ההוריםבמהלך יום הלימודים ללא נוכחות  ה/לא יתאפשר שחרור התלמיד
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 ימים א,ב,ד,ה( . ביום שלישי מסתיימים 14:55ומסתיים בשעה  8:15יל בשעה יום הלימודים מתח(

 .11:55יום שישי בו מסתיימים הלימודים בשעה , וב13:20הלימודים בשעה 

 

  ,ולכן בכל מקרה של פציעה אנו  אין אחותלהזכירכם, בבית ספרנו, כמו בשאר בתי הספר בארץ 

במקרים של אירועים חריגים יונפק  להגיע לקחת את התלמיד/ה. מתקשרים להורים ליידע ולבקשם

 ע"י משרד החינוך.  24/7מבוטחים  דו"ח אירוע חריג. תלמיד/ה

 

  לשלוח לביה"ס תלמיד שאינו חש בטוב.מ אנא המנעו 

 

  כניסת האוטובוסים הורה שמסיע את ילדו לבית הספר בבוקר, מתבקש להורידו סמוך לשער

ומשם יוכלו התלמידים ללכת על המדרכה עד לכניסה  תחיים בזהירו-הסמוך לצער בעלי

      לביה"ס.

 ת יוריד את ילדו בשער הכניסה שברחוב הרצל מתבקש להקפיד להכניס את הורה שבכל זא

רבה מאחר ומשער זה יוצאים רכבי ההסעה זהירות ולהקפיד על  הרגלילדו דרך שער הולכי 

 הרבים.

   יציאת רכבי ההסעות את לעכב את כניסת המורים וממנע מלחסום או ילהיש   

 

 אנא התארגנו .  ם בשטח ביה"ס, ללא יוצאים מן הכללבמהלך שנת הלימודים לא תתאפשר חניית הורי

 בהתאם. אפשר לחנות בחניון הסמוך לפארק החורשות בשד' בן צבי.

 
 

 הולדת ביסודי-כללים לחגיגות ימי
 הורים יקרים, 

ילדיכם נפגשים מיוזמתם וללא התערבות עם חבריהם הקרובים לאורך כל השנה, אך באירוע שמקבל 
 חברתית, עלינו להפעיל שיקול דעת.משמעות נוספת מבחינה 

לאחר מחשבה רבה גיבש צוות מחנכות בית הספר כללים להתנהלות בסוגיית ימי ההולדת והמפגשים 
 אזורי ואינטגרטיבי.-עלית ספרנו החברתיים. הכללים נכתבו בהתאמה לשכבות הגיל ובהתייחס להיות ב

 
ות, אך כחברה הומנית והטרוגנית השואפת להיות באופן טבעי נוצרות בחברת הילדים חברויות וקבוצות שונ

אזורי –החברים. דווקא משום שבית ספרנו הנו על כלולחשוב על..  מוסרית והוגנת, עלינו להתחשב ב..
והקהילה שלנו אינה קהילה השייכת לאותו מרחב גיאוגרפי אנו מבקשים ליצור הזדמנויות למפגשים חברתיים 

 מגוונים.
 רותא שנעים להגיע אליה בכל בוקר.עלינו לשאוף ליצור חב

פחות קרובים לנו ונתחשב בכולם בבואנו לקיים מי שתהליכי הִחברות הטבעיים לא ייפגעו אם נחשוב גם על 
 אירועים מיוחדים.

 
ומציעים לכם ההורים  אנו מבקשים להרחיב את התפיסה החינוכית שאנו מובילים במרחב הבית ספרי,

 .ת שמתקיימות מחוץ לשעות הלימודים, אשר אינן באחריות הישירה של ביה״סלהכילה גם בפעילויות כיתתיו
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ההתנהגות המצופה מהתלמיד במהלך יום הלימודים נדרשת גם באירועים חברתיים כיתתיים שמתקיימים 

נבקשכם ההורים לקיים לפני כל פעילות שיחה עם ילדיכם על ההתנהגויות  ,על כן .מחוץ לשעות הלימודים

 .ם במפגש מסוג זההמצופות מה
 חהההורה המקיים את הפעילות אחראי לשלומם וביטחונם של הילדים ומתבקש לגלות ערנות, נוכחות והשג

  .המפגשכל במהלך 
דע את יהורה שיהיה עד להתנהגות פוגעת ו/או מסכנת של ילד, מתבקש לשוחח/ להתריע ובמידת הצורך לי

 . בכיתות ביה״ס במקביל ה תתקייםערכית מלוו-הורי הילד המעורב. עבודה חינוכית

  .למחרת ביום יעדכנו ההורים את מחנכת הכיתה נבקש כי במקרים יוצאי דופן 
 
 

 כללי חגיגת ימי הולדת

 'ב' -כיתות א 

o .ייערכו חגיגות יום הולדת קבוצתיות 

o .מחויבים להזמין את כל הכיתה 

o .אין חגיגות של ימי הולדת מצומצמות או פרטיות 

o ם אחרים שיזומים ע"י ההורים )לא ימי הולדת( יש להזמין את כל הכיתה.למפגשים חברתיי 

o  ילדים. 3במפגשים חברתיים מצומצמים ניתן להיפגש עד 

 

  'ד-כיתות ג 

o יערכו חגיגות יום הולדת קבוצתיות.י 

o .לימי הולדת מחויבים להזמין את כל הכיתה 

o  תה או את כל הבנים או את כל חוגגים לילד במסיבה פרטית, אזי יש להזמין את כל הכישבמידה
 ילדים. 4הבנות. ניתן גם להזמין גם עד 

o ילדים.  4מפגשים חברתיים מצומצמים ניתן להיפגש עד ב 

 

  'כיתות ה 

o  עשה ע"י ההורים שילדיהם חוגגים יום י(. ארגון המפגשים י4חודשים )סה"כ  3יתקיים מפגש בכל

ם ההולדת אך הוא לא יהיה המרכז. הדגש במפגשים אלו יצוין יו .הולדת באותם שלושה חודשים

 .יהיה על הגיבוש

o  ועד הכיתה יסייע להורים המארגנים במידת הצורך, ויציע פעילויות בהתאם לעונת השנה ולסכום

 .הכסף שנקבע

 

 :'כיתות ו 

o  הכיתה או את כל השכבה או את כל חוגגים לילד במסיבה פרטית, אזי יש להזמין את כל שבמידה
 ילדים. 4הבנות. ניתן גם להזמין גם עד  הבנים או את כל

o  ילדים.  4מפגשים חברתיים מצומצמים ניתן להיפגש עד 

o .אנו ממליצות לחגוג מסיבת בת מצווה משותפת למספר בנות 

 

 אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם ההורים בכיבוד כללים אלו למען כלל הילדים.
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 תתכנית המוגנות והאחריותיו-אורחות חיים 

התכנית "מוגנות ואחריותיות" היא נדבך נוסף במסגרת המאמץ המשותף שלנו ליצור אקלים חברתי נעים ובטוח 

 אקלים מיטבי המטפח כישורי חיים למניעת אלימות.  -יותר

תכנית המוגנות הוא יצירת שפה משותפת וביסוסה בקרב כל באי ביה"ס, המעבירה מסרים ברורים של עיקרה 

לת ביה"ס. שפה הכוללת מערך תגובות ודרכי התמודדות עם התנהגויות מסכנות ותופעות ואחידים לכל קהי

 אלימות. 

 תכנית המוגנות היא תכנית חינוכית המשלבת מודלים לניהול שיח רגשי, חברתי וערכי. 

 

 . החיונית לכל קהילת ביה"ס ,מטרתה היא יצירת סביבה בטוחה וערכית

 נמשיך להוביל מדיניות של אפס סבלנות כלפי אירועים של אלימות, גזענות והסתה,במסגרת תוכנית המוגנות אנו 

 . כלפיהם במלוא החומרהולהגיב לפעול 

 הזכות להגנה וביטחון היא אחת מהזכויות הבסיסיות לה זכאי כל אדם. 

טיפוח  באמצעות  כל ילד ובוגר להרגיש בטוח ומוגן אנו מבקשים לכבד בבית הספר את הזכות הבסיסית של

 חיובי, נעים ובטוח. אקלים חברתי

ספרי לגבי סביבת בית  -אקלים חברתי מאופיין בתחושות של מוגנות, נוחות וביטחון התלמידים והצוות הבית 

 הספר. 

חיזוק הקשר בין מורים ללומדים תוך היענות  -המחקרים מצביעים על כך ששילוב בין שני מרכיבים עיקרים 

תחושת העלאת אקלים בטוח,  יצירתמאפשר , ירת גבולות ברורים והוגנים מצד שנילצורכיהם מצד אחד, ויצ

  אווירה לימודית תומכת למידה.יצירת מוגנות ו

 

עודכנה תכנית המוגנות הבית ספרית שמתמקדת ביצירת אקלים מיטבי כחלק מסדר היום של   ,בהתאם לכך

השותפים, למידה רגשית, חברתית וערכית, יצירת  ביה"ס, יחד עם יצירת קשר בין אישי, ניהול שיח מכבד בין

 .ללומדים בעלי צרכים ייחודיים והגברת המעורבות החברתית של הלומדים בביה"ס ובקהילה םמותא המענ

 

טפח לו ,ליצירת יחסי אכפתיות וכבוד בין הבאים בשעריופעולות קדם להבנות ול רואה זאת כאחריותו ביה"סצוות 

 ומצפה לשיתוף הפעולה שלכם ההורים. חברתיתתחושת שייכות ומעורבות 

  :שנעשו במטרה להשיג מטרות אלה דוגמאות לפעולות

 ספרי-שיתוף תלמידים בקביעת אורח החיים הבית 

  ומסגרות לעידוד השייכות והמעורבותיזומות פעולות ביצוע של 

  חונכות תלמידים למען תלמידים בבית הספר ובקהילה 

  משוב וקשר אישי שוטף בין מורים, תלמידים והוריםקיום שיחות אישיות, שיחות 

 חניכת תלמידים על ידי צוות בית הספר 

 איתור ילדים בודדים או דחויים וסיוע בשילובם. 
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 משרד החינוך
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 מושגי יסוד ב"תכנית המוגנות":

 

 
 
 

 :מדיניות ביה"ס בנושא ההתנהלות ברשת
 הגבלת השימוש בטלפונים סלולאריים:

 
בשל הזהירות המונעת הנדרשת מקרינה סלולרית, וכדי  אנו ממליצים להימנע מהבאת מכשירים סלולריים לבית הספר,

 שהמכשירים לא ישמשו יעד לגנבות ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר. 

כן ממליצים להימנע בהחלט  אך ,ות אין אנו מונעים את הבאת הטלפונים לביה"סעמגיעים בהסמכיוון שתלמידנו 

במזכירות ביה"ס יש טלפון לשימוש התלמידים מגבילים את השימוש בהם בביה"ס. מהגעה עם טלפונים ובמקביל 

 במידת הצורך.

  ו.לאבדנו או לגנבת בכל מקרה של הבאת המכשיר סלולארי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו,

הטלפון יהיה כבוי ויושאר בתיק מרגע הירידה מרכב ההסעה ועד לחזרה לרכב ההסעה בסיום  ,בגילאי ביה"ס היסודי

  יום הלימודים.

ט', השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן -כיתות ז' בגילאי חטיבת הביניים,

 . לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי-ניתנה הנחיה לפעילות חינוכיתבחינות אסור, אלא אם 

 ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה. 

ובקומת חטיבת הביניים בלבד )בקומה  אפשר להשתמש בטלפון הסלולארי במהלך ההפסקות להאזנה למוסיקה בלבד

                                                 .השלישית(

 פתיחת הטלפונים בחטיבת הביניים גם בהפסקות.תיאסר במקרה של הפרת הנהלים,  

 

רואים בחומרה רבה כל פגיעה אישית חברתית גם אם נעשתה מעבר לשעות הלימודים ומבקשים לדווח לנו ולערב  אנו

ת, /רכזת המוגנות הבית ספרית, יועצ, ת/מחנכ הספר: בית נשי צוותניתן לפנות לכל אחד מא !מידיאותנו באופן 

הספר, לרכזת  בית ליועצת לפנות כדאי, מענה התקבל ולא המחנכת, במידה או למחנך תחילה לפנות מנהלת. מומלץ

 המוגנות ולמנהלת ביה"ס.
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 .1800-25002 חינוך שירות מוקד או 1800-222003 לתלמידים פתוח לקו לפנות בנוסף, ניתן

  ומעודכן חדש ל"מנכ חוזר להנחיות ובהתאם בחומרה יגיב ס"ביה שנאה קבוצות או/ו חרמות פגיעה של מקרה בכל

 

לקחת חלק פעיל בשותפות בעולמם של הילדים, להיות מעורבים ולהפוך לכתובת ההורים קוראים לכם אנו 

הם הדרך לחנך ולסייע  ,עולה עם ילדיכםמשמעותית עבור ילדכם במצבים שכאלה. דו שיח פתוח, הנחיה ושיתוף פ

מצורף לינק לאתר של גלעד האן ובו מידע לילדכם לגלוש בהנאה ובבטחה ברשת מעבר לכלי ניטור ובקרה טכנולוגית.

 http://www.giladhan.co.ilחשוב ועצות מעשיות: 

 

  כללי בטיחות והתנהגות בהסעות

 ההמתנה לאוטובוס בעת

 יש להמתין לאוטובוס רק בתוך תחנת ההסעה. 
 .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 

 עצר לגמרי ועומד בתחנה אפשר להתקרב אליו. רק כאשר האוטובוס 

 .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.  

 עלות לאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפותיש ל. 

 .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 האחראית על ההסעה 

 חובה לשבת במהלך הנסיעה. 

 .חובה לחגור חגורת בטיחות 

 עמוד או להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעהאסור ל. 

 .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.מלווים והנהג יש להישמע להוראות ה 

 לפנות לרכזת ההסעות ולא לפנות ישירות לנהג/למלווה תוך כדי  ישרה לנהג או למלווה במקרה של תלונה/הע
 נסיעה, אלא אם כן מדובר במקרה חירום.

 
 בעת הירידה מהאוטובוס

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

 לווה מבוגר המפקח על הדלת הירידה מהאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד, אלא אם כן יש בנסיעה מ
 האחורית.

 .יש לרדת מהאוטובוס בצורה מסודרת וללא דחיפות 

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

 !יש לתת תשומת לב מיוחדת לתיקים ומעילים שעלולים להיתפס בדלת 

http://www.giladhan.co.il/
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  ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב
 ההסעה או מאחוריו.

 
 מה אוכל לעשות כהורה כדי לשמור על בטיחות ילדי? 

  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  להנחות את הילדים שלאחר הירידה מרכב ההסעה עליהם להמתין עדיש
 אז לחצות את הכביש כשהוא פנוי.

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

  הקדמית בלבד מהדלתהנחו את ילדיכם כי העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו הם 

 ההסעה עליהם ליידע את הנהג על  הנחו את ילדיכם שבמקרה שנשמט מידם או מתיקם חפץ בקרבת רכב
 הרשאתו של הנהג. כך 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. כם להכירעלי 

 
 

 www.beterem.orgארגון "בטרם" לבטיחות ילדים. למידע נוסף: ע"י ההמלצות גובשו 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beterem.org/
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 ':דנספח 

 
 לוח זמנים של שיעורים והפסקות

 

ה ד י ח ר י ו ע י  ש

ש -

 עתש

ה -

 תחלהה

ש -

 עתש

ס -

 יוםס

 סיום בימים

1 
1 0 8 : 1 5 0 9 : 0 0 

 

2 0 9 : 0 0 0 9 : 4 5 

0 הפסקת אוכל בכיתות 9 : 4 5 0 9 : 5 5 

0 דק'( 15הפסקה ) 9 : 5 5 1 0 : 1 0 

2 
3 1 0 : 1 0 1 0 : 5 5 

4 1 0 : 5 5 1 1 : 3 5 

1 דק'( 20הפסקה ) 1 : 3 5 1 1 : 5 5 

3 
5 1 1 : 5 5 1 2 : 3 5 

6 1 2 : 3 5 1 3 : 2  ביום ג'  0

( והסעות 10)הפסקה  13:20 -מסיימים ב 1 דק' 3 : 2 0 1 3 : 3 0 

4 
7 1 3 : 3 0 1 4 : 1   בימים א,ב,ד,ה 0

1 8 14:55 -במסיימים  4 : 1 0 1 4 : 5 5 

 

 לוח צלצולים ביום שישי

ה ד י ח ר י ו ע י  שעת סיום עת התחלהש ש

1 
1 0 8 : 1 5 0 9 : 0 0 

2 0 9 : 0 0 0 9 : 4 5 

0 דק'( 35הפסקה גדולה ) 9 : 4 5 1 0 : 2 0 

2 
3 1 0 : 2 0 1 1 : 0 5 

4 1 1 : 0 5 1 1 : 5 5 
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 נספח ה': 

 
 ספרנו:-קיים בביתהלהלן פרטים על מערך ההיסעים 

 

 א. מידע כללי

 .תלמידינו מוסעים לביה"ס מכל רחבי העיר באוטובוסים ובטרנזיטים 

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

 יפו.-אביב-ם עיריית תלבביה"ס אחראי על מערך ההיסעים רכז הסעים מטע 

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

 הנהגים היא של הרשות המקומית.

 לא חלה על הרשות המקומית החובה לספק ליווי של מבוגר להסעות הילדים . 

 יקוו רובבש , הריל מבוגר להסעות הילדיםלא חלה על הרשות המקומית החובה לספק ליווי שלמרות ש 

 האנו עושים מאמץ כי העיריי אוטובוס נוסע מלווה מבוגר בהסעות אל ביה"ס וממנו )המועסק ע"י העירייה(.ה

 תדאג למלווה קבוע בכל קווי  האוטובוסים.

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

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

 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 

 03-5088114בטל':  רכז ההיסעיםניתן לפנות לוהשעות  גבי המסלול, התחנותמידע לל                                     

 .15:00 -8:00בין השעות 

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

 פי בקשת הורה או -נהגים או למלווים אין רשות לשנותם, עלבמהלך השנה, תחנות האיסוף/פיזור הן קבועות. ל

 תלמיד.

  .האיסוף מתחנת הירידה היא של ההורים בלבד 

  ההורים, או מי מטעמם, חייבים להמתין בזמן בתחנת האיסוף. במידה וההורה לא ימתין לילד צעיר, התלמיד

הקו. רכב ההסעה לא ימתין להורים ימשיך בהסעה עד לסיום הקו וההורים יקחו אותו מהתחנה האחרונה של 

 מאחרים.

 אביב מקצה כאמור מקום אחד עבור כל ילד והוא אינו ניתן לשינוי. אין העירייה מאפשרת מעבר בין -עיריית תל

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

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

 רביעי וחמישי.    

   ולא קודם לכן. 1/1/2020תלמידי כיתות א' יוכלו לעבור קו הסעה רק החל מתאריך 

  .בימים שלישי ושישי לא יתאפשר מעבר בין הקווים 
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 משרד החינוך
 אביב  -מחוז תל

 יפו-אביב-עיריית תל
 מינהל החינוך הנוער והתרבות

   

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

                                                                         ביום מסויים. על התלמידים להכנס לכלי הרכב עד לשעה זו.  שעת סיום הלימודים

 יה(ק להגעה ממבנה ביה"ס ועד למגרש החנזמן מספי יש. )יש לציין שרכבי ההסעות לא ימתינו למתעכבים

  16:00תלמיד שיאחר להסעה ימתין במזכירות עד לבוא הוריו לקחתו מביה"ס ולא יאוחר מהשעה. 

 

 שעות היציאה מביה"ס לתלמידים במהלך השבוע

 שכבת גיל
 ימים 

 א, ב, ד, ה

 יום
 ג' 

 יום

 ו' 

 

 ט'-כיתות ג'מצטרפים להסעות  * *12:00 *13:25 13:25 ב' –כיתות א' 

  12:00 13:25 15:00 ט' –כיתות ג' 

 

 

  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 המלווה, רכז            

  באופן אישיעל אירועים כלשהם בהסעות, אלו שלא יטופלו ע"י המלווה, ייגשו דווח תלמידים שירצו ל            

 . ובעייתם תטופל ההיסעים רכזל            

 

 לחב' ההיסעיםלבירור ישירות לפנות מאוד מומלץ  במקרה של איחור. 

 
 

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

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

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

 
 


