
 

 בחינוך מיוחדנוהל הסעות תלמידים  

 הורים יקרים,

 הנכם זכאים בשנה"ל להסעה עבור ילדכם למסגרת החינוכית, 

לביטחון וליצירת הקשר עם הילד/ה חוויות  הימים הראשונים חשובים ומשמועתיים

 ימים אלו עשויות להשפיע על השתלבותו במערך ההסעות.

 חלקם בפעם הראשונה בחייהם מצטרפים להסעות בהתרגשות וחששות .

 הרכב ההסעה אף השתנה משנה קודמת לעיתים אף מסלולה .

תלבות הכנת התלמידים בשיחות מקדימות ובעידוד לקראת הצפוי יקלו על ההש

 חשוב להדגיש שהתהליך הדרגתי ואישי. בהסעה.

ולהקנות הרצון העומד לנגד עיננו ביטחון ובטיחות התלמידים העת ביצוע ההסעה 

לילדכם סביבה רגועה ונעימה אווירה עוטפת ואוהבת, סבלנות וסובלנות רגישות 

 וכבוד הדדי.

 ת חברות ההסעה המשרתות את ילדכם הינם חברות זכייניות של הרשו

 התברכנו בחברות הנותנות שירות אמין, אדיב, מסור ואיכותי.

הנהגים המסיעים תלמידים מחוייבים לעמוד בתנאי סף כנדרש בחוק )בעלי אזרחות 

ישראלית, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה באותו סוג רכב, הצהרה של קצין 

 רות מין(בטיחות החברה כי הנהג כשיר רפואית לנהוג, אישור העדר עבי

 

 חשוב לנו לעדכנכם בנהלים הבאים:

ההסעות מיועדות להביא את ילדכם במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת  .1

 השעות הרשמית אל מול המוסד החינוכי בו לומד הילד ולהחזיר לביתו.

בזמן איסוף ילדכם בבוקר, אחריותכם לחכות עם ילדכם לנהג ההסעות מחוץ  .2

סעות להמתין מחוץ לביתם של ילדים לביתכם. חל איסור על נהג הה

 מאחרים.

באחריותכם לחכות לילדכם מחוץ לביתכם בזמן סיום יום הלימודים, במידה  .3

ואין באפשרותכם לחכות יש לדאוג לאחראי מבוגר שיחכה לילדכם ויקבלו 

 מנהג ההסעות.



נוגעים גם לילדים הזכאים לליווי מלוה . מלוה ההסעה מלוה את  3-4סעיפים  .4

 סיעה בלבד, אך לא מוציא את הילד מהבית או מחזיר אותו לביתו.הילד בנ

במידה ויהיה ילד/ה בהסעה שהוריו/מבוגר אחראי לא יחכו לו מחוץ לביתו,  .5

הנהג יוריד את הילד/ה במחלקת חינוך, על ההורה  לבוא לקחת את הילד/ה 

 ממחלקת חינוך. 

איסוף והורדת ילדכם תתבצע בכתובת המעודכנת במערכת החינוך, לא ניתן  .6

 לקחת או להחזיר את הילד מכתובת אחרת.  

 שנקבעה.חובת ההורה לדאוג להסעתו של בנו/ביתו אם לא ימתין בשעה  .7

 חל איסור לעלות לרכב ההסעות עם דברי מזון/שתיה קרה/חמה . .8

אין אישור לאדם זר/מזדמן /משפחה חבר וכדומה להצטרף לרכב ההסעות  .9

 ללא קבלת אישור מהח"מ.

א לתקנת התעבורה עודכנה לפני מספר  83בוסטר )מושב בטיחות( תקנה  .10

גיל שבו מותר להושיב נוסע במושב הקדמי שנים ומאז חלו השינויים לגבי ה

 8עד גיל  3ילד מגיל  ליד הנהג. בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי

במקרים כאלה אין  בתנאי שהוא יושב על ממושב מגביה )בוסטר( עקרונית,

מול הילד. אין חובה להשתמש במושב הגבהה  רהאוויחובה לנתק את כרית 

)בוסטר ( באוטובוסים/מיניבוס. החובה לחגור חגורת בטיחות בגילאים לעיל 

לצייד  8ים מתחת לגיל דילעל הורים ל רק חגורה מותנית .למען הסר ספק,

את בנם/בתם במושב הגבהה )בוסטר(בעת ביצוע ההסעה .יש להצטייד 

מושבים בהסעה. לא אוכל  2לא בכיסאות גדולים שמצריכים ו בבוסטר קטן,

 לאשר נסיעה ללא בוסטר.

אבקש מכם ההורים להבהיר לילדכם את חובתו בחגירת חגורת בטיחות  .11

א יוכל להמשיך ולקבל את שירותי תלמיד שלא יחגור ל עת הנסיעה.ב

 ההסעה .

השעיית תלמיד מההסעה: תלמיד/ה שהתנהגותו/ה אינה הולמת ומסכנת  .12

 את שאר הנוסעים בהסעה לא יוכל להמשיך ולקבל שרות מהרשות.

לבית הספר וחזרה תלמיד/ה שיושעה מההסעה ייאלץ להגיע בכוחות עצמו 

ולה ביננו ,יתרום רבות לביתו, האחריות תוטל עליכם ההורים. שיתוף פע

 לניהול תקין ונעים, בכל הקשור למערך וביצוע ההסעה במהלך כל השנה.



 

ילדים הלומדים מחוץ לישוב, חובת הוריו לדווח לתמי ממחלקת חינוך באם  .13

הילד לא נוסע למסגרת החינוכית, גם אם המסיע קיבל הודעה. ניתן להודיע 

 0528119075בהודעה לטלפון 

 

 ההוראות והנהלים תימנע מכולנו עוגמת נפש בעתיד .הקפדה על  .14

 

 כולנו תפילה שילדינו יגיעו בשלום ויחזרו בשלום לביתם

 תודה על שיתוף הפעולה

 רכזת הסעות -תמי שיין

 

 


