תקנון היסעים
מחלקת ההיסעים שמחה לתת שרות הסעות לתלמידי מערכת החינוך במועצה.
כדי שכולם ייסעו בביטחה ויחזרו בביטחה נבקשכם להקפיד על נהלי ההתנהגות המובאים בפניכם במסמך זה.
כללי התנהגות בעת העלייה להסעה:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

יש להגיע לתחנה  5דקות לפני זמן יציאת ההסעה
יש לעמוד ולהמתין לאוטובוס על המדרכה ,במרחק בטוח מסף המדרכה /מאחורי מעקה הבטיחות /לשבת על
ספסל
אין להתקרב לאוטובוס לפני עצירתו המלאה ופתיחת הדלת
יש לעלות אך ורק מהדלת הקדמית .אין לדחוף תלמידים בעת העלייה לאוטובוס
יש לעלות ע"פ התור
חשוב לתת לצעירים קדימות בעלייה לאוטובוס

כללי התנהגות לנסיעה בטוחה ונעימה:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

בכל מהלך הנסיעה ,יש להקשיב להוראות הנהג ולפעול על פיהן
חובה לשבת על מושב הכיסא ולחגור חגורת בטיחות כל העת (אין לעמוד ,אין לשבת בשלשות ,אין לשבת על
ברכיי נוסע.ת אחר.ת ,אין לשבת על מדרגות האוטובוס)
כל תלמיד רשאי לשבת היכן שיבחר אלא אם כן ביה"ס הגדיר אחרת.
חובה לחגור חגורת בטיחות על פי ההנחיות ובאופן בטיחותי.
יש להתנהג בנימוס ובאופן מכובד כלפי הנהג וכלפי הנוסעים הנוספים בהסעה.
אין לנהוג באלימות מילולית ו/פיזית.
אסורה עמידה/הליכה/קפיצה באוטובוס בזמן נסיעה .
אין להיתלות על מדפי האוטובוס והידיות.
אין להאזין למוזיקה ללא אוזניות.
אין להוציא אברי גוף או להשליך חפצים מהחלונות
יש לשמור על המושבים והידיות ,אין להשחית את האוטובוס
יש לשמור על ניקיון האוטובוס.
אין לאכול בזמן הנסיעה.
אין לצלם תלמיד.ה ללא אישורו.ה
אין לגעת ברכוש האחר.
במקרה של מציאת חפץ ,אנא מסרו לנהג.

כללי התנהגות בעת ירידה מההסעה:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

יש לחכות לעצירה מוחלטת של האוטובוס.
אין לפתוח את החגורה לפני שהאוטובוס עוצר.
אין לעמוד לפני שהאוטובוס עוצר.
יש לרדת בזריזות מבלי לעכב את הנהג ומבלי לפגוע בבטיחות.
יש לרדת אך ורק מהדלת הקדמית.
יש לרדת ע"פ התור.
יש לרדת רק בתחנת ההסעה .אין לפנות לנהג בבקשה לרדת שלא בתחנה.

חשוב :במקרה של התנהגות בלתי הולמת מצד הנהג ,יש לפנות למנהלת מחלקת היסעים באגף החינוך ,מאיה כהן,
באמצעות מערכת הפניות באתר המועצה על מנת שתטפל בתלונה באופן יסודי ופרטני.
הקליקו כאן ומלאו פניה למחלקת היסעים

שימו
כל הפרת התנהגות תיבדק עם המסגרת החינוכית וההורים יעודכנו.
בסוגייה של אירוע בטיחות -לאחר  3הפרות התנהגות בסוגייה של אירוע בטיחות -יורחק התלמיד מההסעות עפ"י
החלטת בית הספר.
בסוגייה של אירוע אלימות -לאחר הפרה שנייה ,תיערך שיחת ברור ויורחק התלמיד מההסעות עפ"י החלטת בית
הספר.

נתקלתם בקושי? שכחתם דבר מה באוטובוס? למי וכיצד ניתן לפנות?
בכל בעיה יש לעדכן את איש הקשר בביה"ס או ביישוב לשם קבלת מענה ראשוני.
✓
למנהלת מחלקת ההיסעים יש לפנות באמצעות מערכת הפניות של המועצה .הקליקו כאן ומלאו פניה
✓
למחלקת היסעים (לצערנו ,לא נוכל לתת מענה טלפוני להורים /לתלמידים).
במהלך יום העבודה נכוון למענה מיידי באמצעות מערכת הפניות.
במקרה של שכחת חפצים המענה יינתן לכל המאוחר ביום שלמחרת.

