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  לכבוד
 הסעות אגף החינוךמחלקת  מנהל

 מנהלי בתי ספר יסודי
 גננות

 רכזי זה"ב 
 מנהלי בתי הספר העל יסודיים

 
 1220-2202 ב"פתיחת שנת הלימודים תשבטיחות טרום פביצוע הדרכות  בתחוהנדון: 

 
, להלן הנושאים  בפ"כחלק מההערכות למניעת תאונות דרכים בקרב תלמידי העיר כפר סבא בשנה"ל  תש  .1

 :זו כתנאי מחייב טרם פתיחת שנת הלימודיםאותם נדרש לבצע 

  נהגי ההסעות, ת בטיחות לכלל מידים, יש לבצע הדרכובכל מקום בו קיימת פעילות הסעות לתל .א
 ם  ולכל גורם הקשור בהסעות התלמידים.אמני הבטיחות, לתלמידים המוסעילנ

 ההדרכות לנהגים תכלולנה:

 נהלי הסעת תלמידים.  •
 נהלי הגעה בטוחה לתחנות ההסעה.  •

יים  נהלי העלאת והורדת נוסעים ומתחנות ההסעה למוסד החינוכי,  נכונים ובטיחות •
 .אחר/לאוטובוס

 הבטיחות. חובת חגירת חגורתעל  בדגשסיעה כללי נ •

 ההדרכות לתלמידים: 
 בכל בית ספר יתקיים, ביום הראשון ללימודים, כינוס כל התלמידים המוסעים וביצוע הדרכות בנושאים הבאים: 

 הגעה בטוחה לתחנת ההסעה. •

 עליה וירידה בטוחה לאוטובוס וממנו.  •

 טיחות. כללי התנהגות בזמן הנסיעה, לרבות חגורות ב •

מהאוטובוס ועד ההגעה לבית    ה בסביבת ההסעות וכללי התנהגות מרגע ירידההתנהגות בטוח •
 הספר/הביתה. 

במסגרת ההדרכות, נדרש להגדיר ולקבוע בעלי תפקידים )נאמני בטיחות(, שתפקידם לוודא כי ההגעה   .2
 להדריך אותם בהתאם לביצוע תפקידם.לבתי הספר תתקיים באופן בטיחותי ו 

 יש להעביר לקחים מתאונות שאירעו בעבר ולקיים למידה והפקת לקחים בנדון.   במסגרת ההדרכות .3

את הדרכות הבטיחות יש לבצע כחלק מפעילות שתכליתה למנוע תאונות ונפגעים בקרב תלמידי בית הספר   .4
הספר/לגנים להפעלת מערך היסעים  תנאי מחייב לכל  מוסד שמפעיל הסעות לבתי  ביצוע הינוה

 לתלמידים. 
 ייע בכל אשר יידרש. כמו כן, מועבר אליכם חומרי הסברה דיגיטליים לביצוע הדרכות.אשמח לס

 בברכה,
 סיגל שטרית 

 מנהלת הרשות לבטיחות בדרכים
  עיריית כפר סבא 

 
 העתקים: 

 אגף החינוך  ת, מנהל גב' אסנת חכמון
 ביטחון, בטיחות ושירותי חירום  מר שי זייד, מנהל אגף 

 פר יסודיים בתי ס גב' אורית ליבוביץ, מנהלת מח
 ספר על יסודי מח בתי  גב' הדס שרעבי, מנהלת  

     , מנהלת מח גני ילדיםשירה ברףגב' 
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