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 אל :מר עופר איקו 

 הממונה  על העמדת מידע לציבור
 

 0/52///51פנייתך מ – הנחיות הסעה  פיקוח ודרישות מקדמיות לנהגהנדון :                    
 
כל עובדי הפנימייה כולל הנהג מחויבים בבדיקה על פי חוק   – ישות מקדמיות נהגדר.5 

 הנחיות מנהל שרות ( עברייני מין )ראה להלןלמניעת העסקה של 
 

 ///0אוקטובר  1ירושלים, 
 
 

 אל: מרכזי השרות לילד ונוער
 מפקחי הפנימיות       

 
 שלום רב,

 
 0225עברייני מין התשס"א הנדון: ביצוע החוק למניעת העסקה של 

 
מנהלי פנימיות )כהגדרתן בחוק "מוסד"( לא יקבלו לעבודה במוסד ולא יעסיקו בעבודה גבר בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה 
ביצע בהיותו בגיר ונידון  עליה לשנת מאסר בפועל או יותר. התקנות מחייבות קבלת אישור המשטרה להעסיק עובד במוסד בו 

 ומדים קטינים.שוהים חוסים/ל
 

בקובץ  1.0. היבט נוסף ליישום החוק הנדרש מהמנהלים הוא נוהל 1.0.5נושא זה מופיע בקובץ נוהלי "המעון ופעולותיו" בנוהל 
 .הבפנימייהנהלים הדורש אישור משטרה לגבי כל עובד חדש המתקבל 

 
בתוכנם לדוגמת הטפסים המופיעים הגוף התקנות הזהים  52ובגופן  A2בגודל  מומלץהטפסים הנדרשים ) הפנימיייש להכין בכל 

 הרצו"ב( כדי לפנות למשטרה לביצוע התקנות.
. 

 זה. ןבעניינבקשכם להקפיד 
 "ב:רצ

 הנוסח המלא של החוק .א
 העתק טפסים לפניה למשטרה לביצוע הבדיקות הנדרשות.  .ב

 
 
 

 בכבוד רב                                                                                       
 

 מוטי וינטר                                                                                      
 מנהל השרות                                                                                      

 

 
 

 הפנימייה לקבל אישור זה מקבלן ההסעות .במקרה של חברה קבלנית חייבת 
 
   נסיעות לחופשה. 0

 כולל ההנחיות הבאות : הלים "המעון ופעולותיו "בקובץ הנ ."" חופשות במעון  0.02נוהל 
 

 וחזור.   על החניך לקבל דמי נסיעות מלאים שיכסו את הוצאות נסיעותיו עד לביתו הלוך דמי נסיעות
 

להחזרת מנהל המעון יעביר מספרי הטלפון של תורנים בפנימייה ללשכות ולמשפחות החניכים  
חניכים עקב בעיה בבית שאינה מאפשרת המשך שהיה בחופשה. המעון חייב קליטת חניכים 

 שצריכים לקצר חופשתם עקב  משבר בביתם.
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מסודרת, בבגדים הולמים ומצויד בדמי נסיעה מספיקים  לדאוג שהילד יצא לחופשה בצורהיש                               

)עדיף כרטיס נסיעה(, בכל מקרה יש לאסור נסיעה בטרמפים. לפי הנסיבות יש לשקול האפשרות 
האפשרות שבן משפחה יבוא את של הסעה מאורגנת, במיוחד לגילים הצעירים, כמו כן יש לבדוק 

 לקחת את החניך מהמעון ויחזירו.
 

 רוכה, יש לצייד את הילד בכריכים.אם הנסיעה א 
 

 גוד למעון.יושעליו לחזור עם אותו ב ,יש להסביר לחניך את החשיבות שבשמירה על בגדיו וחפציו 
 

 על המעון לדאוג למירב אמצעי הבטיחות הקשורים לנסיעה והסעה. 
 

שובם החניכים לקראת את זור מרכזיות וכן לאסוף יכדאי לארגן הסעות מרוכזות לנקודות פ 
 למעון.

 
זור על מנת ילגבי הורים אשר אינם באים לקבל את ילדיהם במעון, יש להודיע על מקום הפ 

 שימתינו לילדיהם.
 

 עשה אך ורק עם אנשי צוות המעון.יהפיזור של ילדים צעירים י 
  
לוודא שהחניכים אכן הגיעו  העל הנהלת המעון מוטלת האחריות לשלומו של החניך ועלי 

 (.50למשפחתם או למקום אליו נשלחו, אם הם נסעו לבדם )לא מתחת לגיל 
 
 
 נסיעות לבתי ספר./

 א .נסיעות לבתי ספר של החינוך המיוחד מחוץ לפנימייה 
 :בתחום זה חלות  הנחיות משרד החינוך בנדון 

 סק בנושא הסעות:רצ"ב האתר בו ניתן למצוא את חוזר מנכ"ל משרד החינוך העו
-3/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

5.htm-3-3-8c-2007 
 

 ב . נסיעות לבתי ספר אחרים 
ימי לימודים לפנימייה על פי מספר  //0עד כה העביר השרות לפנימיות תשלום עבור 

  אפשרהילדים בכל בית בית ספר ועלות הנסיעה אליו . תקציב זה 
 .לאחרונה ביטל אגף תקצוב סעיף זה  ואנו במשא ומתן להחזירו

 
 
 נסיעות ברכב המעון. 4

 כולל ההנחיות הבאות: הלים "המעון ופעולותיו "ברכב במעון." בקובץ הנ" נסיעות 2.1נוהל 
 

     
ר ע ו נ ל ו ד    ל י ל ת    ו ר י ך     ש י ר א :   ת ם ו ס ר 5  פ . . . . 1     ל ה ו :  נ ר פ ס 2   מ . 1 

 
 

 נסיעות ברכב המעון 
 
 

 מנהל המעון. האחראי
 
 

 הסעת ילדי המעון ברכב. הפעולה
 

 רכב מסיע ילדי המעון חייב: 
 

  תוקף.-להסעת נוסעים מתאים ובר ןרישיושיהיה לו    □ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-3/HoraotKeva/K-2007-8c-3-3-5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-3/HoraotKeva/K-2007-8c-3-3-5.htm
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מכשיר לכיבוי אש, פנס גדול,  בכל רכב המסיע ילדים יהיה ארגז לעזרה ראשונה לפי התקן הנדרש,  □ 
  מיכל מים וכל זאת בנוסף לאביזרי הרישוי התקניים.

. 51המעון מעל לגיל  עובדי ילדים ויותר יש לצרף מלווה לנסיעה. עליו להיות מבין 1כאשר מוסעים  □ 
  הוראה זו חלה על כל סוג של רכב: רכב של המעון, רכב שכור או תחבורה ציבורית.

  לדאוג ללווי מתאים. גם לגבי ילדים יחידים אשר נשלחים לטפול רפואי, פסיכולוגי וכו' יש □ 
בטיחות והביטחון לפי כללי ה לא יוסעו חניכים ברכב אלא אם כן בדק הנהג לפני הנסיעה שהרכב תקין □ 

  הנדרשים.
המעון, במידה והמנהל אינו גר  ברכב המעון תמצא תווית מודבקת במקום בולט ובה, מספר הטלפון של □ 

  במעון, מספר הטלפון שלו בביתו. וגם מספר טלפון נוסף שאליו אפשר להתקשר בשעת חירום.
  ל הנהג.אם הנסיעה מתבצעת ברכב שכור, יש לדאוג שמידע זה ימצא גם אצ  
תעודת זהות, סוג הדם, שם  לכל ילד במעון תוכן תווית זיהוי אשר תכלול: שם פרטי ומשפחה, מס' □ 

  ומספר טלפון של המעון. התוויות חייבות להיות על גוף הילד.
  זיהוי. לפני הנסיעה על המלווה לבדוק אם לכל הילדים הנוסעים אתו יש תווית □ 
הנוסעים אתו. מקור הרשימה  ממזכירות המעון העתק הרשימה של הילדיםכמו כן ידאג הנהג לקבל  □ 

 נשאר במזכירות.
 

 תקינות הרכב 
 

)דינמומטר( באמצע השנה  בנוסף לבדיקת הרישוי השנתית יש חובה של בדיקה נוספת עם אשור רשמי □ 
  על תקינות הרכב אשר מסיע באופן קבוע ילדים. 

 בתוקף. תהרישיונו למעון, להסעת ילדים, יש לבדוק אםכאשר מוזמן רכב שאיננו שייך   □ 
 

 רישוי ובטוח 
 

 לא ינהג אדם ברכב של מעון להסעת ילדים אלא אם כן: 
 

  של לפחות שלוש שנים והוא נהג בתקופה זו. ןרישיוהוא בעל   □ 
פר שלו מתאים למס הנהיגה ןרישיובר תוקף המתאים לסוג הרכב של המעון, וסוג  ןרישיויש לו  □ 

  הנוסעים שמותר לו להסיע. רצוי שזה יהיה נהג שלא היו לו תאונות דרכים.
  על נהג במעון המוביל ילדים, לעבור קורס לנהיגה מונעת ולעזרה ראשונה. □ 
  ממלא מקומו. כללים אלה חלים על מי שעיסוקו בכך במעון, וכן על כל אדם אחר אשר □ 
  יש לצמצם עד כמה שאפשר הסעות ילדים רבים.  □ 
 ביטוח הרכב.את יש לדאוג בזמן לחידוש  □ 

 
 

 שרות ילד ונוער מקווה שפריסת המידע הרחבה עזרה לך לקבל את המידע אותו חיפשת
 בנושא  הנחיות להסעות בפנימיות. 

 .ךשמחנו לעמוד לשירות
 

 בכבוד רב                                                               
 

 ס. מנהלת שרות ילד ונוער -איתנה ברמן                                                    
 
 

 העתקים:
 מנהלת שרות ילד ונוער -דליה לב שדה

 מפקח ארצי פנימיות -בנצי בראנץ
 מפקחת ארצית פנימיות -יעל דורי

 
 
 


