
אגף החינוך

חוברת מידע למשתמשים/ות בתחבורה המאורגנת 
ע"י הרשות למוסדות חינוך ממ"ד / רגיל / חרדי

אגף החינוך - מחלקת הסעות

תש"פ



שלום רב,
בשעה טובה אנו שבים ללימודים וזוהי ההזדמנות לאחל לכם/ן שנה טובה,

שנת לימודים מוצלחת, פורייה ומהנה.

לקראת שנת הלימודים החדשה, אנו משקיעים משאבים רבים ותשומות מיוחדות 
מושקעות במערך ההסעות.

צירפנו את בנך/בתך, להסעות המאורגנות על ידי הרשות.
על ההורים חלה החובה להציג אישור ממשרד הפנים על כתובת עדכנית במרשם 

האוכלוסין, למזכירות המוסד החינוכי בו ילמד/תלמד בנכם/בתכן. 
 

אנו רואים בכם, ההורים, שותפים מלאים לקיום הנהלים ומייחסים חשיבות עליונה לסיוע 
שלכם לילדיכם בעיצוב ובהקניית התנהגות נכונה ובטוחה במהלך ההסעות שמארגנת 

הרשות, לרווחת הילדים.

הורים לתלמידים/ות חדשים/ות ולוותיקים/ות, אנא העבירו למזכירות ביה"ס בו ילמד/
תלמד בנכם/ בתכם - פרטים מדויקים ומפורטים על מקום הימצאותכם בשעות פעילות 

ילדיכם )מספרי טלפון נייד מעודכנים ועדכון כתובת מגורים(. 
וזכרו, יש לעדכן את מזכירות המוסד החינוכי, בכל שינוי שיתבצע במהלך השנה. 
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הורים ותלמידים/ות יקרים/ות



ברכות לתלמידים/ות החדשים/ות המצטרפים/ות למערך ההסעות ולהוריהם/ן.

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.

החזון העומד לנגד עינינו - ביטחון ובטיחות התלמידים/ות בעת ביצוע ההסעה.
הרצון - להקנות לילדיכם סביבה רגועה ונעימה, אווירה עוטפת ואוהבת, סבלנות וסובלנות, 

רגישות וכבוד הדדי.
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מסלולי הנסיעה יתבצעו בנתיבים מרכזיים ברחבי העיר, עצירה לשם הורדה ועלייה של 
התלמידים/ות לרכב ההסעה תתבצע אך ורק בתחנות המאושרות ע"י משרד התחבורה, 

בלבד. חברות ההסעה המשרתות את ילדיכם הינן חברות זכייניות של הרשות.

חשוב לנו שתדעו:
התברכנו בחברות הנותנות שירות אמין, אדיב, מסור ואיכותי.

הנהגים המסיעים תלמידים/ות מחויבים לעמוד בתנאי הסף הנדרשים בחוק: 

בעלי אזרחות ישראלית.  1.1
בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה באותו סוג רכב.  1.2

הצהרה של קצין בטיחות החברה כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.  1.3
אישור היעדר רישום עבירות מין.  1.4

היתר ממשרד הרישוי על הסעות קבוצות ילדים ואישור סיום השתלמות מטעם  1.5
משרד הרישוי.  

הדרכה, השתלמויות וריענון הנהלים.  1.6

*** ברכבי הסעות 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.

להלן פרטי הקבלן המבצע את ההסעות מטעם הרשות:

חברת רן שי בע"מ , טלפון משרד: 09-7411425 שלוחה 1, פקס: 09-7435361.
ranshay@ranshay.co.il : מייל
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אגף החינוך מחלקת הסעות



הנדון: הסעת בנך/בתך לביה"ס.

בנך/בתך נמצא זכאים להסעה לבית הספר בהתאם לקריטריונים שנקבע בחוק.
בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק, חובת הרשות להסיע את בתך/בנך לביה"ס, )לא בכל 

מחיר(.

מצאתי לנכון לפנות אליכם ההורים להודיע ולהתריע, שלא ניתן יהיה להסיע תלמיד/ה 
שהתנהגותו אינה הולמת ומסכנת את כל הנוסעים בהסעה, אנו נאלץ להשעות תלמיד/ה 

שה/תנהג בדרך זו.

תלמיד/ה שיושעה ייאלץ להגיע בכוחות עצמו לביה"ס וחזרה לביתו וכל האחריות תוטל על 
ההורים.

 )חובתו של הילד להגיע לביה"ס, ההשעיה מההסעה לא משעה מהלימודים(.

נועה קשת גונן
מנהלת מחלקת ההסעות
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קו 51 רכב 14 *2 יומי משכונות 80 + 60 חב"ד

14:30 07:30סקיבין 11 במפרץ מתחת לגשר לכיוון מערב1קו 51

אנגל פינת שיינפן במפרץ בצד ימין לכיוון מזרח2קו 51

אנגל פינת אנצ'קובסקי3קו 51

לוונברג 11 מצד ימין לכיוון דרום במפרץ של המדרחוב 4קו 51

רפפורט פינת וינברג בתחנת האוטובוס5קו 51

וילנסקי פינת רוזנבלום בתחנת האוטובוס לכיוון צפון6קו 51

אהוד מנור פינת שושנה דמרי בתחנת האוטובוס לכיוון מזרח 7קו 51

קו 51 א אוטובוס *1 ממרכז העיר לחב"ד

07:45משה דיין / תותחנים1קו 51 א'

הגליל / זמנהוף2קו 51 א'

הכרמל / תל חי3קו 51 א'

הכרמל / בא אילן 4קו 51 א'

הכרמל / העבודה5קו 51 א'

קו 51 ב אוטובוס * 1 משכונות מזרח העיר לחב"ד

07:4514:15כיכר האוטובוס קפלן1קו 51 ב'

מרכז דוד - הנביאים בגב של מרכז דוד2קו 51 ב'

שכונת יוספטל - לוי אשכול / שלמה המלך מכולת שמש 3קו 51 ב'

האילנות 49קו 51 ב'

שכונת הדרים - עמק החולה / עמק דותן5קו 51 ב'

בן יהודה / תשלו"ז6קו 51 ב'

אז"ר / תל חי7קו 51 ב'

השחר / רמב"ם8קו 51 ב'

קו 51 ג אוטובוס משכונות מזרחיות לבר אילן

07:4514:15הראשונים יציאת אירופה 1קו 51 ג'

בן גוריון נורדאו2קו 51 ג'

בן גוריון / תל חי3קו 51 ג'

 בן גוריון / רוטשילד4קו 51 ג'
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חב"ד
אגף החינוך מחלקת הסעות



קו 53 אוטובוס *2 משכונות מזרחיות לבר אילן

12:45 + 13:40 + 07:1014:30עמק איילון 13קו 53

דרך קדומים 29קו 53

לוי אשכול 45 / שלמה המלך3קו 53

הנביאים / מרכז דוד4קו 53

כיכר אוטובוס קפלן5קו 53

ישעיהו פינת תרי עשר6קו 53

בן יהודה אחרי דניאל7קו 53

בן יהודה / תשלו"ז8קו 53

זמיר /בן יהודה 9קו 53

קו 53 ב' משכונה 80+60 לבר אילן 

07:25אבן גבירול / אלחריזי1קו 53 ב'

הל"ה / שדרות גאולים2קו 53 ב'

הל"ה / אברבנל3קו 53 ב'

אלקלעי / אבן גבירול4קו 53 ב'

שכונת תקומה - רק הלוך5קו 53 ב'

קו 53 ג' רכב 10 משכונה 80+60 לבר אילן 

07:10שכונת עלייה לאורך רמז בתחנות המאושרות 1קו 53 ג'

רפפורט פינת וינברג בתחנת האוטובוס2קו 53 ג'

וילנסקי פינת רוזנבלום בתחנת האוטובוס לכיוון צפון3קו 53 ג'

אהוד מנור פינת שושנה דמרי בתחנת האוטובוס לכיוון מזרח 4קו 53 ג'
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קו 54 אוטובוס + מניבוס משכונות קפלן, יוספטל, הדרים, תשלו"ז ומזרח מרכז העיר לביה"ס שילה

12:45 13:40 07:1014:30עמק איילון )תחנה מול 14(1קו 54 

עמק איילון ליד בית מספר 23קו 54 

דרך קדומים מול בית מספר 9 )תחנת האוטובוס(3קו 54 

האילנות - ליד 9 ב' ) מול רחוב התמר ליד 15 ( 4קו 54 

יוספטל רח' לוי אשכול ) תחנת אוטובוס ליד בנין 45 א') חנות שמש ( 5קו 54 

נביאים פינת ישעיהו , בכיכר האוטובוסים 6קו 54 

בן יהודה )תחנת האוטובוס לפני רח' מיכה(7קו 54 

כיכר תשלו"ז - תחנת האוטובוס8קו 54 

בן יהודה -קנטרי9קו 54 

הגליל ) פינת פרופ' דינור במפרץ (10קו 54 

הגליל מבצע יונתן ) בית מספר 45 11קו 54 

משה דיין התותחנים )ליד בית עזרא - בית הכנסת ( 12קו 54 

תחנה מרכזית על ויצמן ***13קו 54 

תחנה הכרמל תל חי ***14קו 54 

קו 54 א אוטובוס 1 משכון עלייה לביה"ס שילה

כל תחנות האוטובוס המאושרות ע"י משרד התחבורה לאורך קו 54 א' 
רחוב רמז עד בית לזרוס משני הצדדים 

07:15

קו 54 ב אוטובוס 1 כניסה לשכון עלייה , שפרינצק לביה"ס שלה

07:00תחנת אוטובוס בכניסה לשכ' עלייה 1קו 54

צומת עלייה2קו 54

כצנלסון פינת שפרינצק3קו 54

קו 54 ג' מניבוס משכ' 80 60+ +ותיקים לביה"ס שילה

07:10מרחבת קריית הרצוג 1קו 54 ג'

סקיבין 11 במפרץ מתחת לגשר לכיוון מערב2קו 54 ג'

אנגל פינת שיינפן במפרץ בצד ימין לכיוון מזרח3קו 54 ג'

אנגל פינת אנצ'קובסקי4קו 54 ג'

לוונברג 11 מצד ימין לכיוון דרום במפרץ של המדרחוב 5קו 54 ג'

רפפורט פינת וינברג בתחנת האוטובוס6קו 54 ג'

וילנסקי פינת רוזנבלום בתחנת האוטובוס לכיוון צפון7קו 54 ג'

אהוד מנור פינת שושנה דמרי בתחנת האוטובוס )לכיוון מזרח (8קו 54 ג'

אנצ'ו סירני פינת קיבוץ גלויות9קו 54 ג'

אנצ'ו סירני פינת יקותיאל אדם 10קו 54 ג'
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שילה
אגף החינוך מחלקת הסעות



קו 52 שכונת קפלן, יוספטל, שכונת גאולים, שכונת תקומה מרכז העיר, לביה"ס עץ החיים

07:00ויצמן / שכונת תקומה1קו 52

ויצמן / שכונת גאולים2קו 52

שמש יוספטל3קו 52

מסוף אוטובוס שכונת קפלן4קו 52

תרי עשר / נתן הנביא5קו 52

בן יהודה / דניאל6קו 52

בן יהודה / המוביל7קו 52

בר אילן / פינס8קו 52

כרמל / בר אילן9קו 52

יצהר
קו 55 מניבוס מרכז מזרחית לעיר, לביה"ס יצהר

07:00תחנה מרכזית על ויצמן ***1קו 55

תל חי פינת הכרמל 2קו 55

הכרמל פינת בר אילן3קו 55

בר אילן פינת הרב גולד / בצהריים בר אילן פינת השלום 4קו 55

קו 55 אוטובוס ממזרח העיר לביה"ס יצהר

07:00ויצמן תקומה 1קו 55

ויצמן קניון גי'2קו 55

עמק החולה פינת עמק איילון 3קו 55

שמש - מכולת4קו 55

נביאים -מרכז דוד5קו 55

תרי עשר 620קו 55

שכונת קפלן -כיכר האוטובוסים7קו 55

דניאל / בן יהודה8קו 55

בן יהודה פינת המוביל - כיכר תשלו"ז9קו 55

הוד השרון
קו 56 רכב 14 *1 מרחבי העיר לביה"ס תל"י בהוד השרון

07:15עמק החולה פינת עמק זבולון בתחנת האוטובוס 1קו 56 

ויצמן גייסות השיריון )בתחנה אלי כהן(2קו 56 

ויצמן פינת העמק בסמוך לתחנה מרכזית 3קו 56 

תל חי 1 מול אמנה 4קו 56 

סורקיס
קו 51 רכב 14 משכונה 60 לביה"ס סורקיס

07:40וילנסקי פינת רוזנבלום בתחנת האוטובוס לכיוון צפון1קו 51

אהוד מנור פינת שושנה דמארי בתחנת האוטובוס לכיוון מזרח 2קו 51

אגף החינוך מחלקת הסעות | תש"פ9

עץ החיים / יצהר / תל"י / סורקיס
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משרדינו:
אגף החינוך - מחלקת הסעות

טלפונים במשרדינו: 09-7649158 / 09-7646575
09-7646596

noak@ksaba.co.il :פקס: 09-7646414 / מייל

הורים ותלמידים/ות יקרים/ות, שיתוף פעולה בינינו יתרום 
רבות לניהול תקין, בטוח ונעים בשירות ההסעות במהלך 

השנה. ההקפדה על כל ההוראות והנהלים
חשובה לאין ערוך ולטובת כולם.

הנני מברכת בשנה טובה ובטוחה
בברכה, נועה קשת גונן - מנהלת מחלקת הסעות

אגף החינוך מחלקת הסעות כפר סבא


