
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 073-3931211 –טל'  91911רם מיקוד -בנין לב 2רח' דבורה הנביאה 

 shimonav@education.gov.il  דואר אלקטרוני:http://www.education.gov.il/development אתר באינטרנט:  

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל לפיתוח מערכת החינוךה
 הסעות והצטיידותא' אגף 

 '/חשון/תשפ"אאי
29/10/2020 

                          
 

 לכבוד:
 חשב ,מנהלת תחום הסעות-מחוזות

 
 

 בלבד םבאוטובוסימשרד החינוך עדכון הנחיות בנוהל הסעות  הנדון:             
 

)הוראת שעה( )הגבלת   כויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדשתקנות סמבמסגרת 
להלן הנחיות להפעלת מערך הסעות ,  6מס'  פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( תיקון

  בהסעות מאורגנות.  בחינוך הרגיל תלמידים
 

 .טובוסים בלבדבאוומתייחס להסעת תלמידים  1.11.2020 -ה ראשון החל מיוםתוקף ההנחיות 
 

או לגוף המקיים פעילות כאמור  למוסד אוטובוסמסוג  הפעלת רכב הסעה .א
פעילות מחוץ לשטח או בעת קיום )ג( וחזרה ממנו, 2( עד 1)ב()2 בתקנה

 תתקיים לפי הוראות אלה: המוסד או הגוף,

      
 הנוסעים ישבו בצמדים קבועים, במקומות קבועים, ותלמידים (1

 .יישוב ישבו זה ליד זה, ככל האפשראותו הגרים ב            
 

אף האמור,  ; עלמאחורי הנהג או לצדו של הנהגאין לשבת בשורת המושבים ש (2
  ס"מ 180ניתן לשבת בשני המושבים שמאחורי הנהג אם יש מחיצה שגובהה 

 פסקה זו לא תחול על תלמידי לפחות בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; 
על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות אין באפשרותו או  החינוך המיוחד

 .לשבת אלא בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג
 

שורת מושבים ריקה בין השארת  ע''יתתבצע הפרדה במרכז האוטובוס כמו כן,  (3
 לבין חלקו האחורי של האוטובוס.וחלקו הקדמי 

למעט  מסכה יבים בעטייתמחו החל מתלמידי כיתה א'כלל התלמידים המוסעים  (4
 .ע"פ הנחיות משרד הבריאותהפטורים אלו 

 .הנוסעים יחטאו ידיים עם כניסתם לרכב ההסעה (5

 ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ככל  (6
 .האפשר 

 מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב ההסעה חומרי חיטוי מניעתי  (7
 .לצורך חיטוי הידיים

 

 רכב ההסעה ינוקה פעם ביום לפחות. (8
 

 מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח את קיום התנאים הקבועים בתקנה זו.  .ב

 כמפורט בקישור הפעלת הסעות חינוך מיוחד ללא שינוילתשומת לבכם,  .ג

 
 

 בוד רב,בכ
 
 

 שמעון אבני
 הסעות והצטיידותא' אגף  מנהל

 
 
 
 
 
 

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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 המשרד מנכ"למר עמית אדרי,  : העתק

 מנהל, סגן -מחוזות
 מר עמוס שקדי -חשב המשרד

 וכיל מר אשר מר דודי מזרחי,  -מינהל כלכלה ותקציבים
 , עו"ד לירן שפיגלעו"ד אילת מלקמן, עו"ד אילן שי -יעוץ משפטי

 גב' אפרת לאופר, גב' אינה זלצמן -המינהל הפדגוגי
 מר אריה מור, מר שאלתיאל רם -אגף הביטחון

 גדי מארקמר  -מינהל הפיתוח
 שבתאי כהןמר , גב' מיכל צדוקי -דוברות

 מר דודי כהן -מינהל אכיפה ובקרה
                        אריה          -נועה בןעו"ד מיכל מנקס, גב' מר שלמה דולברג,  -מרכז השלטון המקומי

 הדסה אלמוגגב' מר איציק אשכנזי,  -מרכז המועצות האזוריות
 מר אבי קמינסקי –איגוד מנהלי מחלקות החינוך 

            


