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 י"א באייר, התש"פ

 2020מאי  05

223248220אסמכתא: 

( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( 5)ב()2הוראות מנהל לעניין סעיף    :הנדון

 עדכון - 2020-)הגבלת פעילת מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף

 2020-גיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ףצו בריאות העם )נ

 הצו( קובע מגבלות ותנאים בהם ניתן להפעיל מוסדות חינוך.  –)להלן 

  –( לצו 5)ב()2לפי סעיף 

( וחזרה ממנו, ובלבד שבכל מושב ישב ילד אחד ועד 8( ו)3( )1"רכב הסעה למוסד כאמור בפסקאות )ב()

 , ובהתאם להוראות המנהל.";;וסה הרגילה של רכב הסעהחצי מהתפ

 סעיף זה קובע, כי ניתן להפעיל רכב הסעה למוסדות המפורטים להלן:

 . פעילות במסגרת שבהן ניתן חינוך מיוחד בלבד;1

 . פעילות במסגרת חינוך מיוחד לתלמידים סיעודיים עם מוגבלות שכלית עמוקה;2

ג ובכיתות יא' עד יב' בחינוך הרגיל בפיקוח ממלכתי או ממלכתי -א'. פעילות במוסד חינוך בכיתות 3

 דתי וכן בכיתות ז' עד יא' בחינוך הרגיל בפיקוח חרדי;

. פעילות בבית ספר שניתן בו חינוך על יסודי לנוער נושר ובסיכון בלבד ובמרכז השכלה, לנוער נושא 4

 ובסיכון בלבד.

( לצו, 5)ב()2ובהתאם לסעיף  1940לשנת  40יאות העם מס' ( לפקודת בר1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

להלן הוראות והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בפעילות המוגדרת בסעיף 

 ( לצו.5)ב()2

 ( אשר יעמוד בהנחיות הבאות:3-4-לכל הסעה ימונה אחראי )ראה סעיף ב' .א

מעלות ומעלה, שיעול או כל  38ורונה )חום חל איסור על נהג שיש לו אחד מתסמיני נגיף הק .1

תסמין נשימתי אחר שאינו נובע מכל מחלה נשימתית כרונית( להגיע לעבודה.  עליו להודיע 

 באופן מידי לאחראי על ההסעות על מצבו הרפואי.
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 חובה על כל מי שעולה על רכב ההסעה להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון לאחר כל נסיעה. .2

נהג ההסעות והמלווה לעטות מסיכה משך כל זמן הנסיעה, למעט מי שאינו חייב חלה חובה על  .3

בעטיית מסכה לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 

 .2020-)הוראת שעה(, התש"ף

חלה חובה,  כי ברכב ההסעה יהיו פרטי המבוגר האחראי על הילד ופרטי מוסד החינוך בו הוא  .4

 . לומד

 על הנהג ומלווה )ככל שישנו( להיות בקיאים במסלול הנסיעה. .5

על אחראי ההסעה לוודא שכל תלמיד נוסע עולה להסעה כשבידו הצהרה שבתוספת הראשונה  .6

 לצו לעניין העדר חום והעדר תסמינים.  חובה זו לא חלה על ילד השוהה בפנימייה. 

 הנחיות לרשות המקומית: .ב

נית, מיניבוס, טרנזיט או אוטובוסים, תדאג לניקיונם המקיף, תספק רכבי הסעה, כדוגמת מו .1

ניקוי משטחים, מעקות, כפתורים ומתגים עם מים וסבון או חומר  –לפני כל נסיעה ולאחריה 

 חיטוי, וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

י כל הרשות המקומית תוודא, כי הנהג או בעלי הרכב ידאגו לאוורר היטב את הרכב,  לפני ואחר .2

 נסיעה ולציידו בפחי אשפה ולידם מגבוני חיטוי, לשימוש על ידי הנוסעים.

הרשות המקומית תקצה במידת הצורך,  לכל רכב הסעה, מלווה  אשר ידאג לקיום כל  .3

 ההנחיות.

 מקומות( אפשר להטיל משימה זו על הנהג.  16עד  -טרנזיט )ברכב עד גודל בינוני  .4

 

 סעה:כללי התנהגות וישיבה ברכבי הה .ג

 מאחורי הנהג מורשים לשבת נוסעים, בהתקיים כלל התנאים הבאים:באוטובוס  .1

a. ( או באוטובוס סטנדרטי. 20מדובר באוטובוס בינוני )מקומות ישיבה 

b.  נוסעים העוטים מסיכה )לא תותר ישיבה של נוסעים הפטורים מעטיית מסיכה

 במושבים אלו(.

c. וסעים. בכל מקרה, אין לשבת בשורת מעבר רסס בין הנהג לבין הנ ישנה מחיצה המונעת

המושבים הראשונה הסמוכה לדלת אלא אם תותקן ברכב ההסעה מחיצה המונעת 

 מעבר רסס בין מושבים אלו לבין הנהג.

 החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה. יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחים לאחר כל נסיעה. .2

, של הנוסע יהיה מושב ריק או מעבר איסור ישיבה של נוסע, בצמידות לנוסע אחר, קרי, מכל צד .3

זאת למעט מצב בו נוסעים ברכב אנשים המתגוררים יחדיו באותו משק בית. במקרה זה 
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יוכלו לשבת במושבים סמוכים, ובלבד שישמר רווח של מושב ריק או מעבר בינם לבין 

 הנוסעים האחרים.

 חקים ו/או ריבים, העלולים לגרום להתקהלות ברכב ואפילו לזמן קצר.איסור מש .4

 הימנעות מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות. .5

אחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים או ניגובן במגבונים לחים. יש  .6

 להימנע ממגע פיזי, כולל חיבוקים ולחיצות ידיים.

 יט ככל האפשר בנגיעה בפנים.יש להמע .7

 (.'באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד) יש להימנע לפתוח דלתות במגע ישיר של כף היד .8

 .יש להקפיד לחגור חגורת בטיחות .9

 

 (כללי נסיעה ברכבי הסעה קטנים: )עפ"י הנחיות משרד הבריאות ד.

 :רכב פרטי .1

 .גרים באותו מקום נסיעה ברכב פרטי תהא עם שני אנשים בלבד, למעט אנשים ה 

ניתן לנסוע עם יותר משני אנשים ברכב פרטי, לצורך חיוני, כמו: הסעת אדם לצורך רפואי, הסעת 

קטין בין הורים גרושים, הסעת קטין שהאחראי עליו נדרש לצורך חיוני או נסיעה לטיפול 

 במסגרת רווחה.

 :מוניות .2

 אחורי וכשחלונות הרכב פתוחים.שירותי מוניות יתאפשרו רק עם נוסע אחד, כשהוא במושב ה

ניתן לנסוע במונית עם מלווה, בנוסף לנוסע, לצורך הסעת אדם לצורך רפואי, הסעת קטין 

אנשים הגרים באותו כמו כן,  שהאחראי עליו נדרש לצורך חיוני או נסיעה לטיפול במסגרת רווחה.

אם ברכב יש  .ו פתוחים, בתנאי שהחלונות יהימורשים לנסוע ביחד במושב האחורי במונית מקום

 יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד שיהיה נוסע אחד בלבד בכל ספסל.

 

 תפוסת רכבי ההסעה לתלמידים:ה.   

התלמידים  אתבהתאם לאמור לעיל, תפוסת רכבי ההסעה תהיה כדלהלן )המספרים כוללים 

 והמלווה, אך אינם כוללים את הנהג(:

 .אנשים 5עד  –ישיבה מקומות  10 עם ורי זעיראוטובוס ציב .1

 .אנשים 7עד  – ישיבה מקומות 14זעיר עם  אוטובוס ציבורי .2

 .אנשים 8עד  – ישיבה מקומות 16 זעיר עם אוטובוס ציבורי .3

 ים.אנש 10עד  –מקומות(  20בינוני ) באוטובוס .4

 ים. אנש 23 עד –באוטובוס סטנדרטי  .5
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 ., מלווה ונהגיםנוסעים בכסאות גלגל 3עד  –במעלון  .6

 ם.אנשי 2עד  –במונית  .7

במידה וברכב נוסעים שני נוסעים בני אותה המשפחה, הרכב יוכל להכיל אדם נוסף. לדוגמה: 

תלמידים, או נהג, מלווה  4-נהג, מלווה ו –מקומות ישיבה יוכלו לנסוע  10באוטובוס ציבורי זעיר עם 

 לצד זה.תלמידים כאשר שניים מהם הם אחים היושבים זה  5-ו

 

 

 ,כבוד רבב   

 

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                                                     

 המשנה למנהל הכללי                                                                                                                    
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