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 לכבוד

 הורי התלמידים 

 
 ,שלום רב

 
בשנת הלימודים  חינוך רגיל )משולבים( /למוסדות חינוך מיוחדהזכאים הסעות תלמידים הנדון:  

 תשפ"ב 
 

ברצוננו לעדכן  ולרענן מספר נהלים ודרכי פעולה הקשורים להפעלת הסעות , זהמסמך באמצעות 

לקראת פתיחת שנת הלימודים   להסעות זכאיםהתלמידים משולבים  ו, מיוחדהתלמידים בחינוך 

ומיועדות לתלמידים   ,משרד החינוך הנחיות ודרישות של על נהלים  אלו  מתבססים פ"א. תש

 .הזכאים  להסעה למוסדות של  החינוך  המיוחד או  תלמידים  משולבים  בחינוך  הרגיל 

והערכות נכונה של    ניםזמהעמידה בלוחות  :מערך ההסעות מורכב ומושפע מגורמים שונים

  משמעותי  ביותר. כהוריםשיתוף  הפעולה שלכם  ,לכן  .תנועה הערה  בדרכיםל בנוסףו התלמידים,

ומלץ מפעילות משמעותית עבורו. בעסוק  יהיהכם הנסיעה ארוכים , לכן  חשוב שילד לפעמים זמני

 המוכר לו. כגון : לשלוח עם  הילד/ה חפץ 

 זמנו בנסיעה.משחק,  נגן  מוזיקה עם  אוזניות או  כל פריט אחר שיכול להנעים את 

 ,  בהסעה דף  פרופיל  לתלמיד המוסע החל משנת הלימודים  תשע"ט  עיצבנו

 את ילדיכם,  יותר טוב  ם. דף  זה מאפשר למלווים  להכירהנכם  מתבקשים  למלא ולהחזיר בהקד

 את חברת ההסעות.ולעדכן נותן  לנו  כלים  להנחות את הנהגים   דף זה כמו  כן 

 

 להלן  מספר נקודות חשובות לידיעה ויישום על ידכם:

  זמנים בלוחותעמידה 

תלמידים  רב של מסיעים מספר, יוצאים משהם ה והקווים הרבים מערך ההסעות מורכב  

תסייע לכל  שנקבעהזמנים   והמתנה מחוץ לבית  בשעה העמידה  בלוחות  מהיישוב.

 .  בזמןהתלמידים להגיע  למוסדות החינוך השונים  

 עימכם.אשר תואם  בזמןוהגעתם אנא הקפידו על  הכנת התלמידים 

 

  הסעות עם ליווי

. על כלל בהסעה ליווי של מבוגר המזכות את סוג החריגות   ,בחוזר מנכ"ל, החינוך  קובע משרד

 לכבד את הנחיות המלווה גם  אם אינו זכאי לליווי. ,בהם  יש מלווה ,יםוהתלמידים של הקו

 במהלך הנסיעה.  התלמידיםחשוב לציין שבמסגרת תפקידו, על המלווה לדאוג בעיקר לבטיחות 

באחריות צוות הסייעות בגן/ )ועד פתח בית הספר בהלוך את התלמיד על המלווה ללוות   ,כמו  כן 

על המלווה ללוות את התלמיד עד לפתח ובחזור ( .ביה"ס ללוות את התלמידים לכיתות השונות

 ביתו/בניין. 
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בפתח הבית עד להגעת ההסעה עמו רכב והמתנה אל ההוצאת הילדים  -באחריות ההורים 

 בבוקר ובתום  יום הלימודים. 

 

ההורים המבקשים  שילדיהם  יכנסו  לבד הביתה מתבקשים  להעביר לאגף החינוך אישור 

 פתיחת שנת הלימודים ., טרם בכתב על כך

 

 כללי התנהגות ובטיחות בעת הנסיעה:

 חגורים במהלך כל הנסיעה.להיות על התלמידים  .1
 הסעה.ה ראש או חפצים מחוץ לחלונות ידיים,אין להוציא  .2
 . להנחיות הנהג ו/או מלווהעל התלמידים להקשיב  .3
 על ההורים לספק לנהג ציוד זה.. מחויבים בכיסא בטיחות/בוסטר)כולל(  8תלמידים עד גיל  .4
 .במושב הקדמי  של  הרכב 8 בורה מאפשרות ישיבה של  תלמידים מגילתקנות משרד התח .5
 של אכילה ושתיה , בזמן הנסיעה. חל איסור מוחלט .6
 

 דיווח על שינויים  במערכת השעות

 

ם  של  הקווים  ע"י  מהווה בסיס לאישור , שמתקבלת מהמוסד החינוכי ,השעות הרשמיתמערכת 

 משרד החינוך.

מערכת לעדכן בכתב את אגף החינוך במועצה על  ,התלמיד בו לומד ,חובתו של  המוסד החינוכי

 . הכל  שינוי שחל בהשעות של התלמיד ועל 

, ההורים/מלוויםמעדכנים  את המועצה ומעדיפים לעדכן ישירות את  לא תמיד ביה"ס,נו  הרב רעלצ

  דבר אשר יכול לגרום לתקלות או מתן  הנחיות סותרות.

רכזת ההסעות לילך   דכן את יעוודאו שביה"ס אנא מידה וידוע לכם  על  שינויים  במערכת  ב

lilach@shoham.muni.il. 

 

ביטול שעות לימוד או יציאה מוקדמת חד פעמית לא נחשבת לשינוי במערכת, ולכן אין  באפשרות 

על התלמידים להמתין בביה"ס עד השעה  .דית לשינויים אלויבמהחברות המסיעות להתארגן 

  .במערכת השעות השגרתית שנקבעה

ולא כוללת הסעות לצהרונים,  שהסעת התלמידים מיועדת לפעילות לימודית שגרתית , חשוב לציין

 פעילויות מיוחדות, תגבורים לימודיים או טיולים. 

 

 לידיעה :

במידה בינכם או ביתכם  זכאי להיבחן במבחני הבגרות ניתן להסתייע במערך ההסעות בתאום מראש 

 .מועד מבחן הבגרות זכאות והמאשר את מבית הספר מול רכזת ההסעות תוך הצגת מסמך 
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 היעדרות ממושכת של תלמידים מהלימודים

 צפויות וידועות מראש.על היעדרויות גב' לילך, ההסעות  תהורים מתבקשים להודיע לרכז .1
ו/א  את המלווה של  הקו כדי  לעדכן את רכזת ההסעות  במקרה של מחלה, ההורים מתבקשים .2

 לתאם מול הנהגים על מועד חזרה  של התלמיד ללימודים. שיוכלו  
 

 שינוי כתובת

במידה וחל שינוי בכתובת המגורים של התלמיד, ההורים מתבקשים להודיע זאת בכתב לאגף 
 , lilach@shoham.muni.il :דוא"ל,  9724710-03,  9731881-03 פקס:: במועצה  החינוך
 

 זכיינים להפעלת קווי ההסעות

שנים לצאת למכרז הסעות תלמידים.  3בהתאם לנהלים של משרד החינוך, המועצה מחויבת כל 

תנאי המכרז נקבעים ע"י משרד החינוך והם  אחידים לכל הארץ. תנאים  אלו  לא מחייבים  שיבוץ 

ל אף שאנו  פונים  לחברות בבקשה זו  מתוך  הבנה של  חשיבות המצאות עשל  נהג קבוע בהסעה, 

 עבור התלמידים.וידועה דמות מוכרת של 

 ע"פ  תנאיכי שינוים אלו  לא יגרמו לתקלות ובעיות. חשוב לציין מקווים כי לאור תוצאות המכרז  אנו 

,  כך  שהדיווחים  המכרז, ביכולתנו  לפעול מול חברות ההסעות על  אי עמידה בתנאי  המכרז

  .במאודבעיה, אי סדרים  ותקלות חשובים שלכם  על כל 
 

לרכזת ההסעות, הגב' לילך  לוי   על איחורים, תוספת נוסעים לא  עדכןההורים מתבקשים ל

מאושרים לקו, שינוי במסלול הנסיעה, תקלות או בעיות המתעוררות בהסעות באופן חריג . הנכם 

 lilach@shoham.muni.ilאו  למייל   9731881-03מתבקשים להעביר דווח זה בכתב לפקס 

 .106למוקד במידה שהדבר מצריך טיפול דחוף ומידי הנכם מתבקשים לפנות .

לפרטים נוספים הקשורים לזכאות להסעה, ארגון ההסעה ומלווים ניתן לעיין בחוזר מנכ"ל של משרד 
אשר נמצא באתר האינטרנט של משרד החינוך  2013 אוגוסט  27החינוך מתאריך

  https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=191   בפורטל הורים  לילדים  או
  עם  צרכים  מיוחדים 

 

והגעתם  בטוחה נסיעה יאפשר אשר דבר ,נהלים תשמירבהקפדה על  עזרתכם את  מבקשים אנו
 .ילדכם  שלבשלום 

 
 בברכת שנת לימודים בטוחה ומוצלחת 

 
                 

 אסולין   אלעדי                                                                 לילך  לוי  
 מיוחדים  צרכים  תמנהל מחלק                                                     רכזת הסעות

 
 
 

 : העתק
 וקהילה  חינוך  אגף מנהלת  - אופירה' גב

 מלווים
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