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 אגרת להורים ולתלמידים תשפ"ג

 , הורים וילדים יקרים

  1600 –ם רבים על מנת להסיע כ המועצה המקומית להבים משקיעה מחשבה, מאמץ ומשאבי
 תלמידים מדי יום בבטחה. 

קצין הבטיחות של חברת ההסעות יוודא שכל הנהגים מיומנים ומקצועיים, כמו כן את כשירותם  
 הבטיחותית של האוטובוסים.

 . דאגתנו הראשונה היא לשלום התלמידים

 יחדיו, הורים ומועצה, נוודא כי כל תלמיד יודע את כללי הבטיחות וההתנהגות בהסעות.

 נאותה בזמן הנסיעה. אנא, קראו אגרת זו יחד עם ילדיכם והדריכו אותם להתנהגות  
 וא הכרחי! והתלמידים, השיתוף הפעולה שלכם, ההורים 

 .רק ביחד נצליח לעבור את שנת הלימודים בשלום ובבטחה
 

 הערה כללית 
במקומות החנייה המסומנים לרכבי ההסעות בקרבת בית  ר להחנות כלי רכב פרטיים חל איסו

   הספר.

 בטיחות ותרבות ההתנהגות בהסעות 

 בזמן ההמתנה להסעה 

 המדרכה.על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפת   עמדו •

 יש להמתין ליד עמוד התחנה.   –במקום שאין מדרכה  •

 עלו עליו רק לאחר שנעצר לחלוטין.  –הגיע האוטובוס לתחנה  •

 אין לרוץ אל האוטובוס הממתין בתחנה או המתחיל בנסיעה.  •

 אין להפוך את תחנת האוטובוס למגרש משחקים.  •

 לחפצים חשודים. גלו עירנות  •

 האוטובוס מאחר, יש להמתין להגעת רכב חלופי.  •

 

 העליה לאוטובוס

 מיועדת אך ורק לתלמידים. ההסעה  •

 וללא דחיפות. העלייה לאוטובוס לפי התור   •

 הכניסה לאוטובוס היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים בדלת הקדמית בלבד.  •

 

 בזמן הנסיעה 

 להוראות המלווה או הנהג באוטובוס.  עיש להישמ  •

 חל איסור מוחלט לעמוד בזמן הנסיעה. •

 שמרו על נקיון האוטובוס ושלמותו. אתם וחבריכם נוסעים בו יום יום.  •
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רעש מיותר,   ניתן לשוחח בצורה שקטה ותרבותית ולאפשר לנהג למלא את תפקידו. •
 הג מהנהיגה. תנועה באוטובוס, תגרות והשלכת חפצים מסיחים את דעתו של הנ

 : חל איסור מוחלט

 ליד הדלתות ועל המדרגות.   לעמוד  •

 להסתובב בזמן הנסיעה.  •

 להוציא ראש או יד דרך החלון.  •

 לעלות לאוטובוס עם פחית / כוסות שתיה חמה.  •

 לאכול בתוך האוטובוס.  •

 להשליך פסולת מהחלון.  •

 אתה בטוח  –רק כשאתה יושב וחגור 

 

בית הספר כל הפרה של כללי הבטיחות הנהוגים באוטובוס.  יעת הנהלת יביא ליד  רכז ההסעות
 הנהלת ביה"ס תיידע את ההורים על התנהגות בנם /בתם.

 הוראות הבטיחות בנסיעה יוזהר, לאחר מכן ישלח מכתב להוריו. תלמיד אשר לא יקיים את  

לא יורשה התלמיד להשתמש בהסעות  במידה ולא תשתפר התנהגותו לאחר התראות אלה, 
 ביה"ס לזמן מה. באחריות הוריו להביאו לביה"ס. 

 כל השחתה והפרת משמעת חריגה בתוך האוטובוס תטופל ע"י משטרת ישראל.

 מהאוטובוס בירידה

 לפני רדתך, ודא שכל חפציך איתך.  •

 בוס רק לאחר שהוא עוצר בתחנה המתאימה. יורדים מהדלת הקדמית של האוטו •

 רדו מהאוטובוס במתינות. זכרו שהמדרגות באוטובוס גבוהות מהרגיל.  •

 אין להפריע לתלמידים אחרים לרדת מהאוטובוס.  •

יש להתרחק מהאוטובוס לכיוון המדרכה או לכיוון חלק הדרך הרחוק  לאחר הירידה  •
 מהכביש. 

 שהאוטובוס יעזוב את התחנה. יש להמתין רחוק מהכביש עד  •

 אין חוצים את הכביש לפני אוטובוס חונה או מאחוריו.  •

 האחריות לירידה בתחנה הנכונה חלה על התלמיד.  •

 האחריות על התלמידים מרגע ירידתם מהאוטובוס בצהריים, חלה על ההורים.  •

 

מן התנהגות אחראית של הנוסעים בתחנת ההסעה, בעלייה לרכב בזמן הנסיעה ובירידה 
 הרכב תבטיח את שלום התלמידים.

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה!

 

 מנהלת מחלקת החינוך -זהבה הראל  

 רכז מטה בטיחות - עובדיה צבי      רכז הסעות –מקסים עמירעמוב 
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 הערכות הסעות לשנת תשפ"ג 

 הסעות תלמידים: 

 המועצה מבצעת הסעות לתלמידים למוסדות הבאים: 

 מכיתה א' ועד כיתה ו' -ביה"ס להבים   •

 מכיתה ז' ועד כיתה י"ב   –ביה"ס "אשל הנשיא  •

 שבע-בתי ספר למחוננים בבאר  •

 מוסדות החינוך המיוחד במחוז.  •

מימון ההסעה על ידי משרד החינוך והמועצה נעשה על פי כללי הזכאות 
 להסעה בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך.

 מערכת מידע גיאוגרפי!  באתר:החינוך  לשרותי הסעה במימון משרדלבדיקת זכאות  

 י"ב:-כיתות ז'  –תלמידי "אשל הנשיא" 

 זכאים להסעה לביה"ס "אשל הנשיא" חזרה ללא תשלום.

לאוטובוס התלמידים יקבלו מהמועצה כרטיסיה שנתית, אותה עליהם להציג בעלייתם 
 )הכרטיסיות יחולקו ב"אשל הנשיא"(. 

 נסיעות. 5-ל₪   45ניתן לרכוש כרטיס אורח להסעות בי"ס להבים במחיר  

 ההסעה עם הצגת כרטיסיה בלבד. 
 העליה לאוטובוסים ולהסעות השונות תתאפשר רק עם הצגת כרטיסיה מתאימה.

  

https://apps.education.gov.il/gfi/gfi_map.aspx
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 זמני ההסעות 

 בבוקר

 7:30  – י"ב-ז' לביה"ס אשל הנשיא   •

 7:20   – לביה"ס להבים  •

 7:20  - לבתי ספר למחוננים בב"ש •

 7:15 – בתי ספר של החינוך המיוחד במחוז  •

 בצהריים

 עפ"י מערכת השעות של כל בית ספר. הסעות   •

 מידי החטיבה העליונה לא יורשו להשתמש בהסעות חטיבת הביניים.לת: לידיעתכם

 הסעות לבית ספר להבים לתלמידי כיתות א' ו'

 ₪  12   - הסעת בוקרמחיר  •

 ₪ 9   - מחיר הסעת צהריים •

 ₪  21   - סה"כ ליום •

 המחירים צמודיי מדד 

 14.8-30.8הרישום להסעות בין התאריכים 

 למועד הרישום תהא השפעה על החלוקה לאוטובוסים. 

 לידיעתכם, לאחר תאריך זה לא נוכל להבטיח את האפשרות לשימוש בשירות זה. 

 ניתן להוריד את הטופס באתר המועצה

 קבלת קהל: 

 14:00-08:00 בשעות ה' -ימים א'

 19:00-16:00 08:00:13:00בשעות   בימי ג'

 לימודים בטוחהבברכת שנת 

 מועצה מקומית להבים 

 8533800. להבים 1ת.ד 

 08-9554772 מחלקת חינוך טל':

 050-3056161 מקסים:  -רכז הסעות 

 08-6517486  פקס:

https://lehavim.muni.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%aa/

