לקהילת ביה"ס הפתוח הדמוקרטי
שלום וברוכים הבאים לביה"ס הפתוח הדמוקרטי
דף מידע בנושא הסעות
בבית-ספרנו קיים מערך היסעים של תלמידינו מכל העיר .להלן מידע המפרט את ההסדרים השונים הקשורים למערך זה.
דף המידע זה יוצא במשותף עם ועדת ההיסעים של מועצת הורי ביה"ס.
א .מידע כללי
✵

מערך ההיסעים המורכב כולל ,נכון להיום 22 ,קווים שפועלים בהם כלי רכב שגודלם תלוי במס' הנוסעים  -מאוטובוסים ועד למוניות.
גודל הרכב לכל הסעה נקבע לפי קריטריונים של מח' ההיסעים של העירייה ובהתאם להחלטותיה.
לכל קו האוסף ומפזר את התלמידים מאזור מסויים יש שם קוד המתחיל באות ) Eלמשל (E-12
* זכרו את שם הקוד של הסעת ילדכם/ן.

✵

בכל קו אוטובוס תלמיד/ה בוגרים אשר אחראים לריכוז הילדים בסוף כל יום.

✵

כל תלמיד יקבל מידע לגבי מסלול הקו בו הוא נוסע וכן תחנות האיסוף/הפיזור האישיות .המידע נמצא באתר ביה"ס במידע
לתשע"ט.

✵

קביעת תחנות האיסוף והפיזור נעשית לפי כתובת המגורים המעודכנת ביום הרישום לביה"ס ובמחלקת החינוך בעיריית תל אביב.
השיבוץ נעשה במסלולי הנסיעה הקיימים .לפי הנחיות מח' ההיסעים בעת"א ,אין התחייבות למקם את התחנה ליד הבית ,אלא
בקרבתו.

✵

תחנות האיסוף/פיזור הן קבועות! לנהגים אין רשות לשנותם ,על-פי בקשת הורה או תלמיד.

✵

שינוי במיקום התחנות :ניתן לבקש בפניה אישית דרך המייל  רק אחרי חופשת סוכות.

✵

הצטרפות להסעת חברים בקו אחר :רק ילדים הרשומים למערך ההסעות יכולים לעלות על הסעה ,הצטרפות להסעות תתאפשר רק
אחרי חופשת סוכות והתייצבות מערך ההסעות .כמו כן ,אנא שאלו אותנו לפני שאתם מחליטים לצרף ילד לנסיעה .הצטרפות להסעה
תהיה רק על בסיס מקום פנוי .נהגי ההסעות בדרך כלל מאפשרים אך הם אינם מחויבים להסיע ילד אשר אינו רשום אצלם.

✵

שינוי כתובת :במידה ואתם משנים כתובת עליכם לעדכן את עיריית תל אביב .חגית  .03-724-1313ללא שינוי כתובת לא נוכל לשבץ
אתכם לתחנה העדכנית.

✵

שעות היציאה מביה"ס :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' ; 14:50 :ימים ג'  +ו'11:55 :
היציאה תהיה  5דקות לאחר שעת סיום הלימודים .כלי הרכב שימתינו בצמוד למדרכות של הרחובות נועם ו/או רח' בעלי התוספות
)במעבר לכלי הרכב התלמידים לא יחצו את הכבישים וילכו על המדרכות בלבד(.רכבי ההסעות לא ימתינו למתעכבים.

★ בסוף יום הלימודים ,על התלמידים להתרכז בקבוצות לפי ההסעה במקום שנקבע ולצאת לפי הנחיות צוות המורים לכיוון הרכב .ישנם
מספר מורים שנמצאים בשטח הכינוס ועוזרים לילדים להתאסף להתארגן לקראת העלייה להסעה.

ב .כללי בטיחות והתנהגות בהסעות:
בביה"ס מטפלים בהתנהגות התלמידים בהסעות ,מבחינת משמעת ומבחינת בטיחות בזמן הנסיעה.
בעיות משמעת ובטיחות יטופלו ,לפי הסדר הבא :ע"י חונך אישי< רכז הסעות < סגן מנהל
אפס סובלנות לבעיות משמעת ובטיחות בזמן ההסעה ,ילד/ה אשר יסכנו את ההסעה ואת עצמם ו/או לא ישמעו להוראות הנהג והצוות החינוכי
יורדו מההסעה.
תלמידים שירצו להתלונן על אירועים כלשהם בהסעות ,ייגשו באופן אישי לחונך שלהם והבעייה תטופל .נא להקפיד בנוהל זה ולידע את
הילד/ה!
✵

במקרה של איחור בהגעת ההסעה )של מעל ל 1/2 -שעה( לתחנת הפיזור )או ציוד שנשכח(:
 .1פנייה ישירה לחב' ההיסעים – מספרי הטלפון יינתנו לכל תלמיד )הורה( באופן אישי בתחילת שנת הלימודים .המידע באתר ביהס.
 .2אם לא נפתרה הבעיה ,ניתן לפנות לרכז ההיסעים ,שלמה 054-457-4931

במידה וילדכם לא מגיע להסעה באותו יום/יצא מבית הספר באמצע היום /חוזר בדרך אחרת אנא עדכנו את החונכים כדי שלא נחפשו
בסוף היום.
לדברים דחופים ניתן להתקשר לשלמה או למזכירות בית הספר או לשלוח הודעה לעידו סדן ,רכז ההסעות 052-586-5870
פניות/תלונות/בקשות או כל דבר אחר הקשור להסעות למייל busopenschool@gmail.com

