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 בתקופת הקורונה   –   אופן הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות 
 

כפי שפורסם  (  6)תיקון מס'  לצו בריאות העם  בהתאם  ההנחיות במסמך זה, הינן בכפוף ו
  .משרד הבריאותע"י 

 תכנון המסלולים והפעלתם יהיה בכפוף להנחיות ולהגבלות המופיעות במסמך: 
  אין לבצע הסעה שאינה עומדת בכללים שיפורטו. .1
 . בנושאת שפורסמה קודמ יההנחיכל הנחיות אלה מבטלות  .2

 17.5.20תוקפן של הנחיות אלה מיום  .3
 
 אשר יעמוד בהנחיות הבאות:   ימונה אחראי הסעה לכל רכב . א

מעלות   38)חום  חל איסור על נהג או מלווה  שיש לו אחד מתסמיני נגיף הקורונה .1
 ומעל, שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו נובע מכל מחלה נשימתית כרונית(

להגיע לעבודה. יש  ,במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרוניםהיה ש או 
 לאחראי על ההסעות על מצבו הרפואי.  להודיע באופן מידי

מוסד  חלה חובה כי ברכב ההסעה יהיו פרטי המבוגר האחראי על הילד ופרטי .2
 החינוך בו הוא לומד. 

 על הנהג והמלווה להיות בקיאים במסלול הנסיעה. .3

הצהרת בריאות עולה להסעה כשבידו  על אחראי ההסעה לוודא שכל תלמיד נוסע,   .4
 או בהוסטל.  יהיחובה זו אינה חלה על ילד השוהה בפנימ .לתלמיד 

 
 כללי התנהגות וישיבה ברכב הסעה: . ב

אין להושיב נוסעים בשורת המושבים הראשונה הסמוכה לדלת ובשורת המושבים   .1
 מאחורי הנהג. 

 הנוסעים ישבו במקומות קבועים , ככל האפשר.  .2

 הנסיעה, למעט מי שפטור:     הנוסעים יעטו מסכות פה ואף במהלך  .3

 . 7ילדים מתחת לגיל   . א 

אנשים בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי   . ב 
 בשימוש במסכה. 

 הנוסעים יחטאו ידיים עם עלייתם לרכב ההסעה.  .4

החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה, יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחים לאחר   .5
  כל נסיעה.

 משחקים ו/או ריבים, העלולים לגרום להתקהלות ברכב. איסור  .6

 מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות.  ככל האפשר,  הימנעות .7

   .אחריות כל נוסע לאחר הנסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים .8

 יש להימנע ממגע פיזי, כולל לחיצות ידיים וחיבוקים. .9

 יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים.  .10

)באמצעות כיסוי  מלפתוח דלתות במגע ישיר לכף היד ככל האפשר, ש להימנעי .11
 בד/כפפה/מרפק וכד'(

 יש להקפיד לחגור חגורות בטיחות.  .12
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 הנחיות לרשות המקומית:  . ג 

המקיף, לפני כל נסיעה  ןהרשות המקומית תספק רכבי הסעה, תדאג לניקיו .1
ומתגים עם מים וסבון או חומר חיטוי,  ניקוי משטחים, מעקות, כפתורים  -ולאחריה

 זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הרשות המקומית תוודא כי בעל הרכב או הנהג ידאגו לאוורר היטב את הרכב, לפני  .2
כל נסיעה ולאחריה. יש לצייד את הרכב בפחי אשפה ולידם מגבוני חיטוי, לשימוש  

 הנוסעים. 

בהתאם לכללים ולהנחיות משרד מלווה ברכב ההסעה הרשות המקומית תציב  .3
ויישום ההנחיות   המלווה ידאג לקיום כל הנחיות משרד הבריאות החינוך. 

 בנוסף לתפקידיו כמלווה.    המפורטות במסמך זה 
 

 .  יהיו באחריות הנהג ההנחיות וההוראות  יישום    , ברכב בו אין מלווה 
 

 :   אופן השתתפות המשרד בעלות הוצאות הסעות 
 

לעניין מספר  עקב משבר נגיף הקורונה תקופת הלימודים בחירוםההגבלות שחלו בתחילת מאחר ש
, התחשבנות המשרד עם הרשויות המקומיות חוזרת למתכונת שגרה וכפי הנוסעים הוסרו
  . 13.3.20 -שהתבצעה עד ה

 
   -הסעות החינוך המיוחד  .1

ו/או הגדלת כלי רכב תאושר תוספת תקציבית בגין פיצול כלי רכב  ,17.5.20 -החל מיום ה
באופן פרטני למסלול, לאחר בחינה של מספר המוסעים ומספר כלי הרכב ע"י וועדת הסעות 

  מחוזית.
 

  – הסעות חינוך רגיל .2
, לא תאושר תוספת תקציבית בגין הסעת תלמידים בחינוך הרגיל 17.5.20החל מיום 

 בהסעות מאורגנות. 
בלבד, העומדים בכללי הזכאות ואושרו ע"י ההשתתפות הינה בעבור תלמידים זכאים 

 המחוז. 
 

 
 
 

 בכבוד רב,

 
 שמעון אבני 

 הסעות והצטיידות א' אגף  מנהל
 

 
 

 מנכ"ל             
 מנהל, סגן  -מחוזות             
 מר עמוס שקדי -חשב המשרד             
 מר דודי מזרחי, מר אשר כהן -מינהל כלכלה ותקציבים             
 עו"ד אילת מלקמן, עו"ד אילן שי -יעוץ משפטי             
 ד"ר שוש נחום, גב' רחל אברמזון, גב' אפרת לאופר  -המינהל הפדגוגי             
 מר אריה מור, מר שאלתיאל רם -אגף הביטחון             
 מר גנאדי קמינצקי -מינהל הפיתוח             
 גב' מיכל צדוקי, מר שבתאי כהן -דוברות             
 מר דודי כהן -מינהל אכיפה ובקרה             
 מר איתן פלזנשטיין -לשכת מנכ"ל             
 גב' ליאור בראון, מר מוחמד ח'לאילה -משרד האוצר             
 אריה-מר אבי קמינסקי, גב' מיכל מנקס, עו"ד נועה בן -ומימרכז השלטון המק             
 גב' הדסה אלמוג -מרכז המועצות האזוריות             
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