
  

 
 מחלקת החינוך  

 
 2019אוגוסט  18 

 
 לכבוד 

 בתי הספר היסודייםתלמידי  הורי
 שער הנגב "אלונים"-"קשת" ו

 
 שלום לכולם,

 
 לקראת פתיחת שנה"ל תש"ף ובמהלכהמחייבים בטיחות ונהלי הסדרי 

 
נהלים וחוקים המחייבים את עם פתיחת שנת הלימודים ועל מנת לשמור על הסדר ומוגנות הילדים, נקבעו 

ואחראים על הדרכת כולנו שותפים ה ובתי הספר. מידים והעובדים הבאים בשערי הקריכלל ההורים, התל
  .לילדינומודל  ונהווהשתף פעולה נ, על כן ועל מתן דוגמה אישית כמבוגרים מתווי דרך ילדינו

 התלמידים בבקרים:ערכות המועצה בכל הקשור לכניסת ילהלן מודל ה
  

 מהווה מרכז ההתארגנות לכניסת התלמידים,  – מרחב תחנת ההסעות .א
   :באופן הבא  במתחם ההסעות לתגבר את הנוכחות של מבוגרים  החליטה  המועצה

 שני מבוגרים אחראים בתחנת ההסעות. •

 .סמוך למעבר החציה והמחסוםבשלישי מבוגר  •
 שער הצהוב של גבים )"הפשפש"(.סמוך למעבר החציה ליד ברביעי מבוגר  •

 
תפקידם  במצבי חירום דאגה למעבר בטוח של התלמידים אל ביה"ס.פקידם העיקרי הנו שמירה על הסדר ות

 ובביה"ס.תחנות כניסה למיגונית הקרובה, אחת מאלו הממוקמות בשבילים, בהתלמידים ללהכוונת לדאוג 
 .האחראיםחשוב  לציית  להנחיותיהם של המבוגרים 

עם התלמידים בחודש הראשון,  ביחד עם רכזי הבטחון ינחו את הצוותים ויקיימו סיוריםמנהלות בתי הספר 
 כנס במצב חירום.יענון ולהיכרות עם המקומות הבטוחים אליהם ניתן להילר

 
 מכם כהורים במרחב זה:  להתנהלות הנדרשתדגשים   ב.
 

מצד המדרכה התלמידים הקפיד להוריד את אנו מבקשים לבטיחות ילדינו בידיהם של הנוהגים.  ✓
 לבדו. כבישילד עד גיל תשע לא חוצה במקומות המיועדים לכך ולזכור שבאופן בטוח 

 לא לרגע.אף  פריע לתנועה.באופן שמאין להעמיד את הרכב ואסור להוריד ילדים באמצע הכביש  ✓
 כיוון התנועה.אין לנסוע נגד  ✓

  
 .נדאג לאכיפה של גורמי החוקלצד הסברה זו  ,  :הערה חשובה

 
 פתיחת שערי ביה"ס וכניסה למתחם:  ג.
  

 . 07:30עד השעה  ובטחון במרחב ביה"ס  שומר ביה"ס מבצע סריקת בטיחות •

 . עד אז אין להביא תלמידים לביה"ס, 07:30ביה"ס פותח את שעריו בשעה  •

 ותבמתחם התחנ האחריות להשארת התלמידים חל איסור על השארת התלמידים ללא השגחה.  •
 מוטלת על ההורים. ללא השגחה 

 
 07:55-07:30 – "רגע של בוקר" :הפסקה פעילה

 
 להשגיח על התלמידיםבמרחבי ביה"ס, אשר תפקידן  סייעות תורניות 6תהיינה  07:30החל מהשעה  •

 בזמן שהם מתארגנים לתחילת יום הלימודים במפגש חברים ומשחקי כדור. במרחבי הלימוד ובחצר.

 . 07:45החל מהשעה   תורנות מוריםבנוסף, תוצב  •

 . ת ביה"סובאישור מנהלשל הורים לביה"ס תעשה אך ורק כניסה  •
 

 שיתוף הפעולה של כולנו חשוב למען בטיחות ילדינו.
 ומבורכת,טובה בטוחה, בברכת שנת לימודים 

 מנהלות בתי הספר היסודיים:
 שלומציון כהן, לימור דרמון.

 אורי מלול. מנהל מחלקת החינוך:
 

 
 
 

 
 

 



  

 

 מחלקת החינוך
 
 
 

             18.08.2019   
 לוח זמני הסעות לשנת תש"פ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת. לימודים יציאה ישוב  ת. לימודים יציאה ישוב

 07:55 07:15 נחל עוז
 

 סבב ראשון

 07:55 07:15 ברור חיל
 

 08:50 07:55 כפר עזה

 07:55 07:15 אור הנר
 

 07:55 רוחמה
08:50 

 07:55 07:15 דורות
 07:55 נחל עוז 

08:50 

 07:55 07:15 ארז
 

 07:55 ברור חיל
08:50 

 07:55 07:15 רוחמה
 

 07:55 ארז
08:50 

 07:55 07:20 איבים
 

 07:55 דורות
08:50 

 07:55 07:20 כפר עזה
 

 סבב שני

 07:55 07:20 ניר עם
 08:50 08:25 ניר עם 

 08:50 08:25 מפלסים  07:55 07:20 מפלסים

 07:55 07:20 יכיני
 

 08:30 אור הנר
08:50 

 08:00 07:15 שדות נגב-יכיני
 

 08:50 08:30 יכיני

 
 

07:55 08:30 08:50 

 פיזור תלמידים 
 חוגים חוגים חוגים חוגים חוגים ח. עליונה ח. ביניים בינייםח.  ו-יסודי ד ג-יסודי א ימים

 19:30 18:00 16:30   +כיתה ז'+ט' 15:45  13:55 15:00 14:15 יום  א'

 19:30 18:00 16:30 15:40 15:00 + שכבה ז' 15:40  13:55 13:10 13:10 יום ב'

   + שכבה ח' 15:40  13:55 15:00 13:20 יום  ג'
 19:30 18:00 16:30 15:40  + שכבה ח' 15:40  13:55 13:20 15:00 יום ד'

 19:30 18:00 16:30 15:40 15:00 + כיתה ז' xxxxx 15:00 13:55 13:20 14:15 יום  ה'
  12:10 12:10 יום ו'

 הלו"ז הנ"ל תקף בימי לימוד בלבד..1

 לוח ההסעות זמני עד שהמערכת שעות תתייצב..2



  

 
 

 מחלקת החינוך     
 

 הנחיות לנסיעה בטוחה הנדון :               
 

 שלום רב לתלמידים ולהורים, להלן הנחיות לנסיעה בטוחה : 
 

 אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה. •

בשעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין  •
 מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני צעדים משפת הכביש.

 אין לשחק בתחנת ההסעה. •
 הגיע רכב ההסעה לתחנה,יש להמתין עד שהוא נעצר לחלוטין ולעלות אליו בטור ולפי התור.  •

 הקדמיתהכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו תהיה בדלת המיועדת לעליית נוסעים, כלומר בדלת  •
 בלבד.

 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.  •

 אין להוציא את הידיים או את הראש מהחלון. •

 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה. •

מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות וכאמור לעיל רק  •
 המדרגות עולה על הגובה המקובל.

 אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה. •

אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש  •
 לפני רכב ההסעה או מאחוריו.

ר בזאת,  כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה מובה •
נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן  תופעלנה סנקציות

תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם. ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם מנהל בית 
 .למיד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיההספר ועם הורי הת

 יש לציית להוראות הנהג והמלווים בהסעה. •
 

 הורים שמסיעים את ילדיהם לבית הספר מתבקשים להורידם במקום מסודר ע"פ חוק.
 

 שנת לימודים פורייה ובטוחה לכל התלמידים.
 

 בברכה,
 

 מחלקות החינוך והתחבורה.
 
 
 


