מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לפיתוח מערכת החינוך
אגף א' הסעות והצטיידות

י"ג/אייר/תשפ"א
25/04/2021
ירושלים

לכבוד:
מחוזות-מנהלת תחום הסעות ,חשב
הנדון :עדכון הנחיות בנוהל הסעות משרד החינוך באוטובוסים בלבד
עם חזרת מערכת החינוך למתכונת לימודים מלאה להלן עדכון ההנחיות בכפוף למגבלות קורונה
והנחיות משרד הבריאות.
עדכון ההנחיות החל מיום ראשון ה 25 -באפריל  2021ומתייחס להסעת תלמידים באוטובוסים
בלבד.
א .הסעות אל המוסד או הגוף ,תתקיים לפי הוראות אלה:
 )1אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג; על אף האמור ,ניתן
לשבת בשני המושבים שמאחורי הנהג אם יש מחיצה שגובהה  180ס"מ לפחות בין
מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; פסקה זו לא תחול על תלמידי החינוך המיוחד
או על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות אין באפשרותו לשבת אלא בשורת
המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג.
 )2הנוסעים ישבו בצמדים קבועים ,במקומות קבועים ,ותלמידים
הגרים באותו יישוב ישבו זה ליד זה ,ככל האפשר.
 )3עטיית מסיכה  -כלל התלמידים המוסעים החל מתלמידי כיתה א' מחויבים בעטיית
מסכה למעט אלו הפטורים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
 )4התלמידים לא יאכלו בזמן הנסיעה ,חוץ מאם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותם.
 )5היגיינה אישית  -הנוסעים יקפידו על היגיינה אישית.
)6

אוורור  -ברכב שבו ניתן לפתוח חלונות ,הנסיעה תהיה בחלונות פתוחים ,ככל
האפשר.

 )7מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב ההסעה חומרי ניקוי מניעתי
לניקוי הידיים.
 )8רכב ההסעה ינוקה פעם ביום לפחות.
ב .מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח את קיום התנאים הקבועים בתקנה זו.
ג .לתשומת לבכם ,הפעלת הסעות חינוך מיוחד ללא שינוי.
בכבוד רב,
שמעון אבני
מנהל אגף א' הסעות והצטיידות
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העתק :מר עמית אדרי ,מנכ"ל המשרד
מחוזות -מנהל ,סגן
חשב המשרד -מר יניב זוהר
מינהל כלכלה ותקציבים -מר דודי מזרחי ,מר אשר וכיל
יעוץ משפטי -עו"ד אילת מלקמן ,עו"ד אילן שי ,עו"ד לירן שפיגל
המינהל הפדגוגי -גב' אינה זלצמן ,גב' אפרת לאופר
אגף הביטחון -מר אריה מור ,מר שאלתיאל רם
מינהל הפיתוח -מר גדי מארק
דוברות -גב' מיכל צדוקי ,מר שבתאי כהן
מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג ,גב' מיכל מנקס ,עו"ד נועה בן-אריה
מרכז המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי ,גב' הדסה אלמוג
איגוד מנהלי מחלקות החינוך – מר אבי קמינסקי
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