אגף החינוך

חוברת מידע להורי תלמידים
עם צרכים מיוחדים
אגף החינוך  -מחלקת הסעות

תושבים ותלמידים/ות יקרים/ות
שלום רב,
בשעה טובה אנו שבים ללימודים וזוהי ההזדמנות לאחל לכם שנה טובה,
שנת לימודים מוצלחת ,פורייה ומהנה.
לקראת שנת הלימודים החדשה ,אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרת אנשי צוות שילוו
את ילדינו במהלך שנת הלימודים.
תשומות רבות מושקעות במערך ההסעות ,לרווחת התלמידים/ות.
אנו רואים בכם ,ההורים ,שותפים מלאים לקיום הנהלים ומייחסים חשיבות עליונה לסיוע
שלכם לילדיכם בעיצוב ובהקניית התנהגות נכונה ובטוחה במהלך ההסעות שמארגנת
הרשות.
בחוברת זו תוכלו למצוא את ההנחיות ואת המידע העומד לרשותכם

ראשית ,הנני פונה לחדשים ולוותיקים מביניכם בבקשה להעביר אליי  -נועה
קשת גונן ,מחלקת הסעות  -פרטים מדויקים ומפורטים על מקום הימצאותכם
בשעות פעילות ילדכם( .מספרי טלפון נייד מעודכנים ועדכון כתובת מגורים).

הימים הראשונים חשובים ומשמעותיים לביטחון וליצירת הקשר עם הילד/ה.
חוויותיהם בימים אלו עשויות להשפיע על השתלבותם/ן במערך ההסעות.
בפעם הראשונה בחייהם/ן ,ילדיכם/ן עולים/ות בהתרגשות ועם לא מעט חששות לבדם/ן
לרכב שאינו מוכר להם/ן.
ילדיכם זקוקים לתמיכתכם ולמסר חיובי ומרגיע מצידכם.
הכנת התלמידים/ות בשיחות מקדימות ובעידוד לקראת הצפוי להם יקלו את השתלבותם
במסגרת ההסעות.
חשוב להדגיש שהתהליך הדרגתי ואישי.
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מחלקת הסעות

ברכות לתלמידים
החדשים
המצטרפים למערך
ההסעות ולהוריהם
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מחלקת הסעות  -החזון שלנו
החזון העומד לנגד עינינו  -הוא ביטחון ובטיחות
התלמידים/ות בעת ביצוע ההסעה.
הרצון  -להקנות לילדיכם/ן סביבה רגועה ונעימה ,אווירה
עוטפת ואוהבת ,סבלנות וסובלנות ,רגישות וכבוד הדדי.

כמנהגנו ,מדי שנה ,עליכם למלא את הפרטים הנדרשים לשם אימות נתונים הקיימים
במערכת העירונית.
עליכם ההורים חלה החובה ,לעדכן את משרדינו  -מחלקת הסעות  -על כל שינוי שיתבצע
במהלך השנה.
שינויים שחלו בשנת תשע"ט אינם תקפים (צהרונים/כתובות אחרות בסיום הלימודים ועוד).

נבקשכם לקרוא בעיון ולשמור את הפרטים הנדרשים במהלך
שנת הלימודים בהישג יד!
יש להתייחס במיוחד למוסד החינוכי שאליו שובצו בנכם/בתכם.
אם אין התאמה יש ליצור קשר עם המחלקה.
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מיהו התלמיד הזכאי להסעה
 .1מיהם התלמידים/ות הזכאים להסעה למוסד החינוכי וחזרה לביתם:
להלן ציטוט מחוזר מנכ"ל 27 ,באוגוסט :2013
תלמידי החינוך המיוחד ,החל מכיתות הגן של גילאי  3ועד גיל  ,21זכאים להסעה מאורגנת
מיוחדת ללא קשר למרחק:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
אוטיזם.
בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
תלמידים/ות בעלי פיגור בינוני ורב בעייתי.
תלמידים/ות בעלי פיגור בינוני מורכב.
תלמידים/ות בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודי.
לקויי שמיעה.
לקויי למידה.

*** תלמידי החינוך המיוחד עם לקויות אחרות ,המשובצים ברחבי העיר כפר סבא ,זכאים
להסעה בהתאם לכללי זכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל .דהיינו:
המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות החזרי ההסעות" :תלמידים מגן חובה ועד כיתה ד'
מ 2-ק"מ ,לתלמידים מכיתה ה' ומעלה מ 3-ק"מ .זכאות להסעת תלמידים בחינוך המיוחד
למוסדות חינוך מחוץ לעיר כפר סבא ,במידה שגן הילדים נמצא במרחק העולה על  25ק"מ,
ולבית הספר כשהמרחק עולה על  35ק"מ".
נוסף על כך ,עיריית כפר סבא מספקת שירות הסעות לילדי החינוך המיוחד לשכבות גיל:
גני ילדים/מוסד חינוכי יסודי ,ששובצו במוסד חינוכי ברחבי העיר ושאינו הקרוב ביותר
לכתובת מגוריכם .
***תלמידים/ות המתגוררים/ות בקרבת הגן/בית הספר שאינם זכאים לשירותי הסעות לא
יוכלו להצטרף להסעות.
למען הסר ספק ,על ההורים ועל התלמידים/ות להתנהג על פי הנהלים שקובע המשרד
האחראי לארגון ההסעות מטעם הרשות  -מחלקת הסעות.
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מחלקת הסעות  -חברות ההסעה
 .2חברות ההסעה המשרתות את ילדכם הינן חברות זכייניות של הרשות
התברכנו בחברות הנותנות שירות אמין ,אדיב ,מסור ואיכותי.
הנהגים המסיעים תלמידים מחויבים לעמוד בתנאי הסף הנדרשים בחוק:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

בעלי אזרחות ישראלית.
בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה באותו סוג רכב.
הצהרה של קצין בטיחות החברה כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
אישור היעדר רישום עבירות מין.
היתר ממשרד הרישוי על הסעות קבוצות ילדים ואישור סיום השתלמות מטעם
משרד הרישוי.
הדרכה ,השתלמויות וריענון הנהלים.

*** ברכבי ההסעות מותקנים אביזרים וציוד בהתאם לפקודות התעבורה ,וכן מותקנת
מערכת המתריעה על שכחת ילדים ומערכת המתריעה על סטיית הרכב מהנתיב או על
הימצאותו של הולך רגל/רכב ,בחזית רכב ההסעה ,קופסה ירוקה  -בקרה על הנהג.
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מחלקת הסעות  -נהלים
 .3המתנת בוגר לתלמיד המצטרף לשירותי ההסעות למוסד החינוכי
וחזרה
ללא קשר לסוג הלקות ,כולל לקויות קלות ,חובה על ההורים לדאוג כי בהסעת הבוקר ימתין
בוגר עם התלמיד בנקודת האיסוף עד הגעת רכב ההסעות.
בהסעת פיזור בצהריים ימתין בנקודת ההורדה אדם מבוגר אשר יקלוט את התלמיד.

לידיעתכם:
בעת ביצוע הפיזור בשעת הצהריים אין אנו מאשרים הורדת התלמיד מרכב ההסעה מבלי
שאדם בוגר ימתין לו בנקודת ההורדה שנקבעה על ידינו.
זאת למעט ,מקרים שבהם הורי התלמידים (שלקותם לקות למידה וגילם מעל גיל  13שנים)
יפנו אלינו בבקשה .רק לאחר אישורה ,יידרשו ההורים לחתום על גבי טופס הצהרה מטעמנו.
(בטופס יצוין כי התלמיד מסוגל ורשאי להישאר לבד ,וכי ההורים אחראיים בלעדית לילדם
בכל אירוע שעלול לקרות (תאונה ,היעלמות ,אסון וכיו"ב).
נוסף על כך ,ההורים ידאגו לקבל אישור מהמפקח/ת על החינוך המיוחד  /מנהלת ביה"ס
המכיר/ה את התלמיד/ה ומאשרת כי ניתן למלא את רצון ההורים.

אין אנו אחראים לתלמידים שממתינים להסעה לבד ללא ליווי אדם בוגר.
התלמיד ימתין להסעה בשעה שנקבעה במקום שנקבע (ולא בבית).
הנהג והמלווה לא יחזירו את הילד עד לפתח ביתו!
הורים רבים אינם ממתינים לבנם/בתם בזמן שנקבע ,ואשר על כן ,אם הדבר יחזור על עצמו
אנו ניאלץ להפסיק את השירות בהסעות לתלמיד/ה.
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מחלקת הסעות  -בקשות מיוחדות
 .4בקשה מיוחדת ,שינוי נקודת הורדה בעת ביצוע פיזור ילדכם מהמוסד
החינוכי לביתו של התלמיד/ה
לידיעתכם :נקודות להורדת התלמידים בסיום שעות הלימודים מחייבת את הרשות בכתובת
המגורים בלבד.
הורה המעוניין בכתובת הורדה השונה ממקום המגורים ,יתבקש למלא טופס הצהרה
החתום בחתימת ידו ולהעבירו אלינו (הטופס קיים במשרדנו).
חלק מהשיקולים לבקשתכם ,מותנה בכך שהכתובת המתבקשת נמצאת במסלול הנסיעה,
רק בתחום העיר כפר סבא ובתנאי שאדם בוגר ימתין לבנכם/בתכם.
הפיזור יתבצע רק בימים א'-ה' באופן רציף ,לא יתקבלו בקשות לימים ספציפיים או בודדים.
האיסוף ,ימים א'-ו' מבית התלמיד והפיזור ,ימים א'-ה' לכתובת המבוקשת ,יום ו' פיזור
למגורי התלמיד.
אנו נעשה כל מאמץ שהפיזור יתבצע על פי בקשתכם.

 .5לתשומת ליבכם,
כל הסכם עם נהג/מלווה בעת ביצוע איסוף או פיזור התלמידים  -אם מדובר בצפירה,
בצלצול ,בהודעות לנייד ההורים ,בהתקשרות ישירה שלכם לנייד הנהג/מלווה ,בשינויים
בנתיב הנסיעה וכדומה  -אסור בתכלית האיסור!

 .6חובת ההורה לדאוג להסעת בנו/בתו אם לא ימתין בשעה שנקבעה.
 .7חל איסור לעלות לרכב ההסעות עם דברי מזון/שתייה קר/חם!
 .8אין אישור לאדם זר/מזדמן/משפחה/חבר וכדומה להצטרף לרכב
ההסעות.
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מחלקת הסעות  -נהלים
 .9בוסטר (מושב בטיחות)
תקנה  83א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני שנים מספר ומאז חלו שינויים לגבי הגיל שבו
מותר להושיב נוסע במושב הקדמי ליד הנהג.
בהתאם לעדכון ,מותר להושיב במושב הקדמי ילד מגיל  3עד גיל  ,8בתנאי שהוא יושב על
מושב מגביה (בוסטר).
עקרונית ,במקרים כאלה אין חובה לנתק את כרית האוויר המותקנת מול הילד.
אין חובה להשתמש במושב הגבהה (בוסטר) באוטובוסים/מיניבוס.

תשומת לבכם ,למען הסר ספק ,על הורים לילדים מתחת לגיל  8לצייד את בנם/בתם במושב
הגבהה (בוסטר) בעת ביצוע ההסעה.
יש להצטייד בבוסטר קטן ,ולא בכיסאות גדולים שמצריכים שני מושבים ברכב ההסעה.
לצערי ,לא אוכל לאשר לתלמיד/ה ,גם לא במקרים בודדים וחריגים ,להצטרף להסעה ללא
בוסטר.

 .10אבקש מכם ,ההורים ,להבהיר לילדיכם את חובתו בחגירת חגורת
בטיחות בעת הנסיעה .תלמיד שלא יחגור לא יוכל להמשיך ולקבל את
שירותי ההסעה.
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מחלקת הסעות  -בקשות מיוחדות
 .11השעיית תלמיד מההסעה
תלמיד/ה שהתנהגותו/ה אינה הולמת ומסכנת את שאר הנוסעים בהסעה ,לא יוכל להמשיך
ולקבל שירות הסעה.
תלמיד/ה שיושעה מההסעה ייאלץ להגיע בכוחות עצמו לבית הספר וחזרה לביתו ,האחריות
לכך תוטל עליכם ,ההורים.
(ההשעיה מההסעה אינה משעה מהלימודים ,חובתו של הילד להגיע לבית הספר).
שיתוף פעולה בינינו יתרום רבות לניהול תקין ונעים ,בכל הקשור למערך וביצוע הסעות
במהלך השנה.

 .12במהלך חודש אוגוסט יישלחו לבתיכם פרטים אודות הסדר הסעות
בנכם/בתכם בשנת הלימודים תש"פ.
היערכות להסעת התלמידים די מורכבת ,ולכן אתם מתבקשים לדאוג לקשר טלפוני
יום-יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים ,עם החברה שתסיע את בנכם/בתכם.
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מחלקת הסעות  -פרטי התקשרות

משרדנו מחלקת הסעות:
טלפונים במשרד // 09-7646596 / 09-7646575 / 09-7649158 :פקס09-7646414 :
בברכה ,נועה קשת גונן מנהלת מחלקת הסעות
שנה טובה ,בטוחה ופורייה
				

הדדיות ניזונה מרצון טוב ורגישות לצורכי האחר גם אם הם שונים משלנו.
האחר כבר יחזיר לנו בדרכו שלו.
מה שאינו הדדי ומאוזן אינו מתקיים לאורך זמן.
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ההקפדה על כל ההוראות והנהלים
חשובה לעין ערוך ולטובת כולם.
הנני מברכת בשנה טובה
ובטוחה את כל ילדינו.
אשמח להשיב על כל שאלה ועניין
בכל הקשור למערך ההסעות.
בברכת שנה פורייה,
נועה קשת גונן
מנהלת מחלקת הסעות
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