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רקע כללי לסוגיה:

למרות שרוב הסעות התלמידים במועצה מתנהלות בצורה טובה ורגועה עדין יש לא 
מעט חסרים וקיימות בעיות של התנהגות תלמידים, הגוררות הפחתה בבטיחות 

הנסיעה- אלימות ופגיעה בתלמידים או בציוד האוטובוס.

האחריות על המתרחש בהסעות תלמידים מוטלת על שלושה גורמים: בית הספר, 
ההורים- או באי כוחם- ע"פ החלטת כל יישוב (נציגי הורים, החינוך הבלתי פורמאלי, 

מנהל קהילה) והמועצה.

בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך מצוינת אחריות ביה"ס למנות אחראי הסעות 
ואחריות לטיפול בכל הקשור לכך, אך אין חובת מינוי מלווה, למרות ההמלצה 

הגורפת והצורך הברור בנוכחות בוגר חינוכי משמעותי. מכוון שבית הספר איננו 
ממנה ומעסיק מלווים, יש מקום לפתח מענים רלוונטיים אשר יוכלו לתרום להעלאת 

תחושת הסדר, המוגנות והבטיחות בזמן ההסעה.

עיקר הבעיות מתרחשות בשעות הצהריים, לאחר יום לימודים, כאשר התלמידים 
עייפים ,נסערים ורעבים . בנוסף, המפגש הרב גילאי ללא השגחה במקום סגור- 

מאתגר.

נכון להיום חלק מהקיבוצים דואגים למלווים, פתרון המייצר עול כלכלי הנופל על 
ההורים\קהילה, קושי אירגוני בהחזרתם, קושי למצוא מלווים בשל התפקיד החלקי 
ביותר, ולעיתים חוסר ידע ויכולת של המלווים לתת מענה. לעיתים אין מקום ישיבה 

למלווה.

הקשר בין בית הספר, ליישוב ולמועצה לא מספיק הדוק וחסרה התנהלות ברורה 
ושיתוף פעולה בין כלל הגורמים, מה שלא אחת מייצר או תגובה כפולה, או חוסר 

טיפול.

מורכבות של אוטובוסים לא צהובים: קבלני משנה מכניסים גם הם מורכבות.
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תחומי אחריות

באחריות בתי הספר:
בתי הספר הם האחראים על הסעות תלמידים ועל טיפול בהפרעות

התנהגות של תלמידים בהסעה. לצורך כך הם ימנו אחראי הסעות
(בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל), אשר יעמוד בקשר שוטף עם הגורמים

במועצה (תחבורה וחינוך).
בית הספר יהיה בקשר ישיר עם הורים של ילד אשר פעל בניגוד לכללים.

פינוי זמן ומשאבים להדרכת תלמידים להתנהגות הולמת ובטוחה בהסעות.
באחריות המועצה ובית הספר לקיים בתחילת כל שנה ישיבה משותפת בין הגורמים

(אחראי הסעות מלווה, מנהל חינוך וכו') לצורך תיאום וחידוד כללי ההתנהגות ודרכי טיפול. 
הפצת נוהל ההסעות בכל שנה לכלל ההורים והתלמידים. 

באחריות המועצה:
המועצה האזורית בשיתוף מחלקת התחבורה, החינוך, והרשות החדשה מתחייבים לטפל בכמה 

מישורים:
תכלול וריכוז הנושא: תיאום, איסוף אינפורמציה, קביעת מדיניות בשיתוף הגורמים השונים וסיוע 

לגורמים בשטח, יישום והטמעת הנוהל.
הבטחת מקום ישיבה למלווה מבוגר בכל הקווים. 

הכשרת מלווים ותמיכה רציפה להתמודדות עם קשיים או אתגרים בתפקיד.
הכשרת נהגי ההסעות, מתן כלים ודרכי התמודדות. 

הכשרות תלמידים, אשר יהיו מעוניינים ללוות הסעות, באחריות ובמימון המועצה.
קידום קמפיין תקשורתי להעלאת מודעות וחשיבות לנושא הבטיחות בהסעות.

תוכרז תחרות האוטובוס המצטיין קיום ערבי הוקרה, גיבוש ותודה לנהגים לבניית גאוות יחידה ותודה 
מהתלמידים.

באחריות ההורים והיישובים:
ההורים הינם האחראים על התנהגות ילדיהם - מחויבים לעמוד בדרישות בית הספר להתנהלות בזמן 

ההסעה ולהשלכות הנדרשות בהתאם לנוהל, אם יש הפרת משמעת חריגה.
יישוב אשר יהיה מעוניין לנהל תהליך קהילתי חינוכי להדרכת תלמידים והורים, להתנהגות בטוחה 

בהסעות מוזמן לפנות למועצה.
התהליך יתוכנן במשותף עם כל יישוב בהתאם לצורך ולרצון.

אחריות המלווה:
המלווה יפקוד את התלמידים, לפי רשימה, הכוללת מספרי טלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

בתחילת הנסיעה, יעקוב אחר מהלך האיסוף וההורדה, ויוודא שלא נשאר תלמיד ברכב בסיום
הנסיעה.

המלווה יעבור הכשרה ותרגול במועצה, שיכללו את הגדרת תפקידיו בהסעה ואת תרגול ההתנהגות
במצבי חירום ובמצב של תאונה.

נוהל זה יבחן במהלך שנת הלימודים תשפ“ב, ויעודכן בהתאם לצורך.



טיפול בהתנהגות חריגה בעת הסעה:

• אחריות בית הספר לברר ולטפל בכל אירוע חריג המדווח לו.
• ההורים מחויבים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו על ידי בית הספר.

• במידה והוחלט על השעיה , היא תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית,
עם מנהלות בית הספר.

• נהגי המועצה קיבלו הנחיה לא להמשיך בנסיעה אם התלמידים מתפרעים. בשל 
התנהגות אלימה מילולית \ פיזית הנושא יעבור לבירור בית הספר ולאחר מכן יוחלט על 

ענישה (השעיה מההסעות).
ישנה אפשרות להשתמש במצלמות האוטובוסים לבירור סיטואציות מורכבות.

האירוע
במקרים של התפרעות ברכב בעת 

הנסיעה, אי קבלת סמכות , התפרעות 
ואלימות, גרימת נזק , התעלמות מכללי 

הנסיעה הבטוחה. 
התלמיד/ה יושעה מההסעה וכן יושתו 

עליו פיצוים עבור הנזק שנגרם.

נזק לרכוש או השחתה של ציוד
באוטובוס

או
במקרים של אי שמירה על כללי

הבטיחות (חגורת בטיחות, עמידה
במהלך הנסיעה, מעבר בין

המושבים) כל הפרעה אחרת
למהלך התקין בנסיעה ואי הקשבה

להנחיות הנהג.

תגובה
השעיה מההסעה וכן תשלום פיצויים

עבור הנזק שנגרם.

תלמידים שלא יפעלו עלפי כללי התקנון 
לא ייהנו משירות הסעות.

(על פי משרד החינוך, קשרים וכישורים לחיים)

בפעם הראשונה תירשם הערה בתיק 

ההסעות.

בפעם השנייה יישלח מכתב דיווח להורים.

בפעם השלישית יורחק התלמיד 

מההסעות לפרק זמן קצוב, ועל הוריו יהיה 
לדאוג לחלופה להסעתו
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כתב אמנה

מטרת ההסכם לתת תחושת ביטחון ולשפר את האווירה בזמן הנסיעה

לכן אנו מתחייבים
תלמידים.ות

• להגיע בזמן להסעה.

• לחכות בסבלנות ובצורה בטוחה.

• להתייחס בכבוד אל הנהג (לומר "שלום", "תודה", להקשיב).

• לעלות לאוטובוס ולרדת ממנו בצורה מסודרת: לא לדחוף  

   ולא לריב.

• לשבת במקומות הקבועים במשך כל הנסיעה.

• לחגור חגורת בטיחות.

• לשמור על אוטובוס נקי ומסודר.

• לא לצעוק או לריב בזמן הנסיעה.

• לא לזרוק חפצים בתוך האוטובוס ומחוצה לו.

• במצב של קושי לפנות למחנכות ולרכזות זה"ב או ההסעות.

הורים

• ללוות את הילדים הצעירים להסעה.

• לשוחח עם הילדים על חוויותיהם בהסעות.

• להנחות את הילדים להתנהגות בטיחותית,

• סובלנית ואדיבה בהסעות.

נהגים.ות

• לבדוק את האוטובוס לפני הנסיעה.

• לדאוג לאוטובוס נקי ותקין.

• להגיע בזמן להסעה.

• לנהוג נהיגה זהירה ובטוחה.

• לעצור בתחנות הקבועות.

• לדבר בנימוס עם התלמידים (לומר "בוקר טוב","יום נעים").

• בתום הנסיעה - לבדוק אם נשארו חפצים או תלמידים 

   באוטובוס.

• במצב של קושי, לפנות לרכזות ההסעות ולמנהל/ת בית הספר.

מורים.ות/צוותי הוראה

• לשוחח עם התלמידים על נושא ההסעות ולשלב נושא זה 

   בלימודי הבטיחות בדרכים.

• ללבן בעיות הקשורות בהסעות.

• לסייע בבניית קשר טובים בין התלמידים לנהגים.

• להעלות את נושא ההסעות באספות ההורים.

אנו חתומים.ות

נציג.ה הנהלת בית ספר: נציג.ה נהגים:נציג.ה התלמידים:

נציג.ה ועד הורים: נציג.ה מועצה:


