
 התנהגות בהסעות בית הספרהתחום: 

הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות רבה ביצירת מערך הסעות בטיחותי ומוגן, ופועלת למען יצירת 
 אקלים מיטבי העונה על צרכי התלמידים והוריהם.

 דרכי האכיפה הכללים

 יש להגיע בזמן להסעה. ההסעה לא תתעכב. .1

 חגורת בטיחות. לפני תחילת הנסיעה יש לחגור .2

למען בטיחות הנוסעים, יש לשבת על המושב עם הפנים  .3
קדימה. אין: להוציא רגליים למעבר, לשבת עם הרגליים על 
המושב או על המשענת, לדחוף את הראש בין המושבים 

 וכד'.

אין: לעמוד, לקום ולהסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה  .4
 )במקרה של בלימת חירום קיימת סכנת פציעה(.

המקומות באוטובוס הינם קבועים, כל שינוי יעשה בהסכמת  .5
 רכזת ההסעות בלבד.

 אין לאכול בזמן הנסיעה בשל סיבות בריאותיות והיגייניות. .6

הדיבור במהלך הנסיעה יעשה בשקט, בכדי לא להפריע  .7
 לריכוזו של הנהג ולשלוות הנוסעים )ללא צעקות וצווחות(.

)עלבונות, הצקות, אלימות, מכל סוג שהיא, אינה מקובלת  .8
 קללות ואלימות פיזית(.

 הפרת כללי התנהגות בהסעות בית ספריות תוביל ל: 

, בו יובהר לתלמיד שהוא הפר את מפגש בירור ראשוני .1
כללי ההתנהגות, דבר הפוגע בנסיעה באוטובוס ומסכן את 

מקיפה עם התלמיד  בדיקהבטיחות הנוסעים בו. תיערך 
 לגבי המניע להתנהגות.

  וסיוע לתלמיד לבחור דרך פעולה  פתרונות חלופייםיוצעו
 אחרת, המתאימה לנהלים, לחוקים ולצרכי התלמיד.

 .יוסכם על פתרון ולוח זמנים לליווי ולבדיקה 

 .עדכון המחנכת 
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 דרכי האכיפה הכללים

העלייה והירידה מהאוטובוס יעשו בתחנות האיסוף בלבד.  .9
יש לחכות לעצירה מוחלטת של האוטובוס לפני העלייה 

 והירידה ממנו.

אין לשחרר את חגורות הבטיחות לפני עצירה מוחלטת של  .10
 האוטובוס.

על תלמיד, שאינו עולה להסעה בחזרה מבית הספר,  .11
מסיבה כל שהיא, ליידע, ערב קודם, את רכזת ההסעות או 

 להביא מכתב אישור חתום על ידי ההורים.

נכבד את הנהג, נישמע להוראותיו ונשמור על רכוש  .12
 האוטובוסים.

אין לפנות אל הנהג בבקשות שאינן דחופות )כגון התעסקות  .13
 ה וכד'(.במוסיק

אין אפשרות לילדים/הורים/מבוגרים להצטרף להסעה ללא  .14
 אישור הרכזת.

בירורים, טענות, הערות וכד', יעשו מול רכזת הסעות  .15
בהפסקה או אחר הצהרים. בכל מקרה, לא יתקיים שיח ו/או 

 משא ומתן בזמן הנסיעה.

במקרים חמורים או חוזרים של אלימות פיזית קשה, ו/או  .2
 בצורה בוטה וחוזרת הנוהל הוא: חותהפרת כללי הבטי

 .שיחת בירור עם כל הנוגעים בדבר 

 .שיחה עם ההורים 

 .מכתב אזהרה והחזרתו חתום על ידי ההורים 

במקרים חמורים או חוזרים של אלימות פיזית קשה ו/או 
הפרת כללי הבטיחות בצורה בוטה, התלמיד יושעה 

מנהל מההסעות )לא מבית הספר(. במקרה כזה, ניידע את 
מחלקת חינוך במועצה ויתויק מכתב לתיק האישי של 

 התלמיד.
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 כללי

בהסעה יקבעו מראש על ידי רכזת ההסעות. שינויים יערכו בעקבות קשיים שעולים, המלצת המחנכות, התלמידים  מקומות הישיבה

 ונאמני האוטובוס. במקרים בהם נערך הסכם פרטני מול תלמידים ספציפיים, ההסכם יתויק ויישלח עותק להורי התלמיד.

 ו'. במפגש זה, יוצגו כללי ההסעות וההתנהגות המצופה בזמן -ד'ג' ו-בתחילת השנה, יערך מפגש בפרגולה בשתי קבוצות גיל: גן

 הנסיעה. 

  נאמני אוטובוס הינם תלמידים מתוך ההסעה, שיבחרו לתפקיד וזוהי להם זכות להיות נאמנים )בד"כ ילדי כיתה ו'(. נאמני

, תוך שמירה על ביטחונם הם האוטובוס יעברו הדרכה מיוחדת לגבי האופן המצופה מהם לתגובה, התייחסות והטיפול במפגעים

 בזמן הנסיעה. לנאמנים יובהר, שגם הם נמצאים תחת פיקוח ובשום פנים ואופן הם אינם מגיבים באלימות כלשהי!

 


