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 דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה

 2014במאי  7)א(, ז' באייר התשע"ד, 9עד/ :מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות

 
( הכנות 1ההנחיות מרוכזות בשלושה תתי נושא מרכזיים: ). דף זה מרכז את ההנחיות למלווה הסעה

 ההנחיות ולפעול על פי הן.( חזרה מהקייטנה. יש להקפיד להכיר את 3( איסוף החניכים, )2מקדימות, )

 דף זה אינו מחליף את הנחיות חוזר מנכ"ל!שים לב : 

 

  

 הכנות מקדימות

עליך להכיר היטב את ציר התנועה ואת נקודות האיסוף וההורדה. אין  א. 
 לשנות נקודת איסוף או הורדה אלא באישורו של מנהל הקייטנה.

ולוחות הזמנים  עליך להצטייד בדף ובו פירוט מסלול הנסיעה ב. 
 המדויקים לכל תחנה.

 עליך להחזיק ברשותך טלפון נייד זמין. ג. 

 עליך לדאוג שיימצאו ברשותך כמה כובעים למקרה שילדים שכחו להביא כובע. ד. 

עליך לדבר עם כל הורה ולסכם אתו במדויק מי אוסף את הילד, אם הוא חוזר לבד מתחנת ההסעה  ה. 
 וכד'.  לביתו, אם הוא חוצה כביש

עליך להחזיק ברשותך את מספרי הטלפון של ההורים ולתת להם את מספר הטלפון שלך  ו. 
כדי שיוכלו להשיג אותך בכל עת. דאג להבהיר להם כי עליהם להקפיד לדווח לך ערב 

 קודם במקרה שהילד אינו מגיע בהסעה.

צבעוני על ידם השמאלית. סימון ביומה הראשון של הקייטנה עליך להיערך לסימון הילדים בסרט  ז. 
 זה נועד לאפשר לצוות המארגנים לזהות לאיזה מסלול הסעה בחזרה מהקייטנה הילד שייך.

אחרי שלושה ימים מתחילת הקייטנה עליך לעדכן את רשימת שמות הילדים שיש לאסוף/להוריד  ח. 
 בכל תחנה.

במקום בולט,  עליך לדאוג כי בשמשה הקדמית של רכב ההסעה, ט. 
יימצא שלט שרשום עליו "הסעת ילדים" ושלט נוסף שרשום עליו 

 שם הקייטנה, שם המסלול ומספרו.

 ליטר( ברכב ההסעה. 5עליך לדאוג להימצאותו של ג'ריקן מים ) י. 

עליך לקבל את מספר הטלפון של הנהג המסיע )אם הדבר אפשרי(.  יא. 
 רך הקייטנה.יש לשאוף כי הנהגים יהיו קבועים לכל או

 נקודות האיסוף וההורדה תימצאנה במקום בטוח, כמו מפרץ חנייה או מקום נגיש ולא סואן. יב. 

אתה אחראי על ההסעה; הנהג ייסע ויעצור בהתאם להנחייתך. הדגש לנהג כי יימנע מבלימות פתע  יג. 
 ויקפיד על נסיעה מתונה
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 קריסוף החניכים בבוא

עליך לסרוק את  כם,דקות לפני הנסיעה. עם פגישת 10המסלול  תחילתעליך לפגוש את הנהג בנקודת  א. 
  ח על תחילת הנסיעה.ולדותקשר לרכז ההסעות של הקייטנה הרכב, לבדוק שהכול תקין ולה

 במקרה שההסעה הקדימה יש להמתין לזמן המדויק. ב. 

 ו מהדלת הקדמית בלבד.עליך לדאוג שהעלייה לרכב והירידה ממנו ייעש ג. 

 אין להעלות הורים לרכב ההסעה. הורה יכול לנסוע אחרי ההסעה ברכבו. ד. 

 בכל תחנת עצירה עליך לרדת מהרכב ולסייע לילדים הקטנים לעלות לרכב או לרדת ממנו. ה. 

 ו. עליך לבדוק היטב, מתוך הרשימה שבידך, מי עלה בכל תחנה ולרשום את שמות החניכים שלא הגיע ו. 

בתחנת האיסוף, במקרה שחניך אינו מגיע, עליך לרדת מהרכב ולבדוק סביב אם הוא בדרך. אם אינך  ז. 
רואה אותו עליך להתקשר להוריו ולברר אתם את הסיבה להיעדרו. עם הגעת ההסעה לקייטנה עליך 

 להודיע על היעדרו למנהל הקייטנה.

ב בזמן הנסיעה. בנסיעות ארוכות מומלץ לקיים עליך לדאוג שהילדים ישבו רגועים בכיסאות הרכ ח. 
 פעילות של שירה, הפעלות או משחקי מילים. )הפעילות תתקיים כשהילדים ישובים בלבד.(

 וכד'(.חולה עליך לדווח למנהל הקייטנה על כל בעיה חריגה בזמן הנסיעה )חסימות, פקקי תנועה, ילד  ט. 

 ברכב(. לבצע סריקה ברכב ולאתר ילדים שנרדמו. )הקפד לבחון את כל הספסלים ישבתום הנסיעה  י. 

 עליך לדאוג כי בזמן העלאת החניכים או הורדתם בחניון הקייטנה רכב ההסעה אינו נוסע אחורנית. יא. 

 עליך להקפיד כי במגרש החניה החניכים הולכים בזוגות ואינם רצים. יב. 

 בקייטנה לגבי חניכים שלא הגיעו. עליך לעדכן את המדריכים יג. 

 

 חזרה מהקייטנה והורדה בתחנות

 עליך לדאוג שהירידה מרכב ההסעה תיעשה מהדלת הקדמית בלבד. א. 

 בכל תחנת הורדה עליך לרדת ראשון ולסייע לילדים הקטנים )ילדי כיתה ב' ומטה( לרדת. ב. 

לחצות את הכביש. שים לב, זו נקודת  8 לאחר ירידת החניכים מהרכב עליך לסייע לילדים מתחת לגיל .ג
 תורפה מסוכנת מאוד; עליך להקפיד בעניין זה הקפדה יתרה!

 לפני עזיבת הרכב את התחנה עליך לוודא כי הילדים אינם בקרבת הרכב. ד. 

במקרה שהורה לא הגיע לקחת את הילד עליך להתקשר אליו ולברר עמו את העניין. אם לא הצלחת  ה. 
 ההורה יחזור הילד להסעה ויהיה צמוד אליך עד שהעניין יסודר.ליצור קשר עם 

בסיום הפיזור ולקראת הבוקר למחרת עליך לסכם ולוודא עם נהג ההסעה את שעת המפגש המדויקת  ו. 
 והקבועה אתך; כל זאת כדי לדייק בזמן ההגעה לנקודות האיסוף ביום המחרת. 

 כב ולוודא שלא נשכח בו ילד ישן באוטובוס.בסיום הנסיעה עליך לקיים סריקה יסודית בר ז. 

 .פיזורהאחראי ההסעות על כל בעיה או מקרה חריג שהתרחשו במהלך  \לעדכן את מנהל הקייטנה  יש ח. 

  !דרך צלחה


