
 

 
 
 

 תש"פ –תקנון הסעות ואכיפתו 
 

 ! הורים ותלמידים, שלום
 

בהסעות ודרכי מובא לידיעתכם, תקנון התנהגותי המחייב בעת השימוש  .1
 האכיפה כלפי אלה אשר יחרגו ממנו.

 

 כרטיס הנסיעה:
 או תשלום בעת העלייה לאוטובוס –א. לא מתאפשרת נסיעה ללא כרטיס רב קו               

 . יש לשמור על תקינותו ושלמותו של כרטיס הנסיעה.ב
 ."קווים"חב' בתחנות השרות של  –. חידוש כרטיס כתוצאה מאובדן או בלאי ג

 

 בזמן ההמתנה:
א. ההמתנה לאוטובוס תעשה אך ורק על המדרכה. אין לרדת למפרץ החניה ו/או 

 לשבת על שפת המדרכה, או על ברזלי מעקות ההפרדה.
" בעת תב. אין לרוץ ו/או לעמוד ו/או לשבת לפני או בקרבת האוטובוס ו/או "ללוו

 כניסתו למפרץ החניה.
 המוחלטת של האוטובוס בתחנת ההסעה.ג. על התלמידים לחכות עד לעצירתו 

 בזמן העלייה: 
a.  לא תאושר נסיעה ללא תשלום! בתשלום בלבדהנסיעה באוטובוס . 
b.  העלייה לאוטובוס תעשה באופן מסודר, ללא התקהלות וללא דחיפות

 הדדיות.

c. .יש להישמע להנחיות הנהג 
 

 בזמן הנסיעה:
     והן כלפי  זמן הנסיעה הן כלפי הנהגבכל אין לנהוג באלימות כלשהי, פיזית או מילולית,   .א

 התלמידים המוסעים.         
 יש להישמע להוראות הנהג במהלך ההסעה. .ב
 הפרעה לנהג במהלך הנסיעה מסכנת את הנוסעים. .ג

 על התלמיד לשבת במהלך הנסיעה. .ד
 אין להוציא יד, ראש וכמו כן אין להשליך חפצים.      

 יש לשמור על הרכוש באוטובוס. .ה
 לשמור על הניקיון במהלך הנסיעה, חל איסור אכילה בתוך האוטובוס ובסביבתו.יש   .ו
חל איסור להעלות בלונים וכיבוד. אין לחגוג ימי הולדת או אירועים אחרים באוטובוס.   .ז

 כמו כן אין להשתמש במהלך הנסיעה באמצעי הרעשה כגון, משרוקית, תוף וכד'.

נוע מרוץ לא בטיחותי אחר הכדור יש לשים במידה והתלמיד הביא לבי"ס כדור, וכדי למ .ח
 הכדור בתיק.

 
 דרכי אכיפה :

תלמיד אשר לא ישמע להוראות הנהג ידווח להנהלת בית הספר )בכתב( ויזומן  .א
 לשיחה אישית עם המחנכת. המקרה ידווח להורים.

תלמיד אשר ימשיך לנהוג שלא על פי הכללים, יוזמן לשיחה עם מנהלת ביה"ס  .ב
 ההורים.בהשתתפות 

 תלמיד אשר לא ישפר התנהגותו לא יכול להשתמש בשירותי ההסעה . .ג
 

 תקנון נהגים:

תוך שמירה על כללי הנהיגה המאושר ע"י משרד התחבורה הנהגים ייסעו במסלול  .א
 ומבלי לסכן את  התלמידים.

אושרו ע"י משרד התחבורה ומפורסמות תחנות העלייה והירידה תהיינה אלה אשר  .ב
 באתר.

 והורדת תלמידים תתבצע בתחנה או במפרץ בלבד.העלאת  .ג
 אסור לנהג לעשן בתוך האוטובוס. .ד
 אסור לנהג לדבר במכשיר סלולרי במהלך הנסיעה ללא דיבורית. .ה
 .ית כלפי התלמידיםזאסור לנהג להגיב באלימות מילולית או פי .ו


