
 תושבים יקרים,

  

 .יונירצ"ב טבלת התורנות לחודש 

 .משפחה שלא יכולה לבצע את התורנות ביום ששובצה מתבקשת למצוא מחליף

 .קודםיישר כח לכל התורנים של חודש 

 הצלחת הפרוייקט תלויה בשיתוף הפעולה שלנו ההורים.

 

יום 
 בשבוע

 יציאה מכולת פרידגוט נבו עברי תאריך

 גיבור דמארי גיאת הבר יא' סיון 01/06/2012 שישי

 דוד )זאב( זיידמן גליס הירש יג' סיון 03/06/2012 ראשון

 וקנין ר חרזי גנץ וקנין משה יד' סיון 04/06/2012 שני

 וייס טורקל דניאלי חתוכה ע טו' סיון 05/06/2012 שלישי

 וינר יפת וימן זליס טז' סיון 06/06/2012 רביעי

 זיוון ישי יהושוע חתוכה א יז' סיון 07/06/2012 חמישי

 כהן א לייכטמן כלפון דופלט יח' סיון 08/06/2012 שישי

 חוזה י ליפשיץ א מושיוף טל כ' סיון 10/06/2012 ראשון

 טבח מויאל מיטלמן ימיני כא' סיון 11/06/2012 שני

 טלר מזעקי מינרבי חגית יעקובוביץ כב' סיון 12/06/2012 שלישי

 ידידי מזרחי מלאך יצחקי כג' סיון 13/06/2012 רביעי

 ינאי נבון מנטש כפיר כד' סיון 14/06/2012 חמישי

 דרוט נדב סונדק ליפשיץ )יעקב( כה' סיון 15/06/2012 שישי

 כהן ד עזרא א ספיר ליקסנברג כז' סיון 17/06/2012 ראשון

 כהן מ פולטהיים עזרא פ מולד כח' סיון 18/06/2012 שני

 לב פרצ'יק פרידגוט מלמד ןכט' סיו 19/06/2012 שלישי

 ליפשיץ ישי צוברי פרידמן )הילה( שיוביץ)צביקה( א' תמוז 20/06/2012 רביעי

 מינרבי קהלת קייזלר סולר ב' תמוז 21/06/2012 חמישי

 מלחי קרואל קינד ג סופר ג' תמוז 22/06/2012 שישי

 מסד קרמרסקי שחם סלומון ה' תמוז 24/06/2012 ראשון

 מרגליות רוזנברג שמעון פיליפס ו' תמוז 25/06/2012 שני

 נויברגר שלמן שרעבי פלד א ז' תמוז 26/06/2012 שלישי

 סטחי שמיר איברסן פרידלנדר ח' תמוז 27/06/2012 רביעי

 פויירשטיין שנרב אינגולד קראוס ט' תמוז 28/06/2012 חמישי



 נוהל אחראי הסעות:

  

 .03:7-0377אי בכל בוקר מהשעה בכל תחנת הסעה אמור להיות מבוגר אחד אחר      .1

 על האחראי ללבוש את האפוד הצהוב שנמצא בכל מכונית ולקחת עמו כלי כתיבה ודף.      .2

יש לוודא שכל הילדים מצייתים לכללי הזהירות בדרכים3 לא יורדים לכביש, לא חוצים את       .:
אף ילד לא ירד הכביש בצורה מסוכנת ולא מסכנים ילדים אחרים. כשההסעה מגיעה, ש

 מהמדרכה עד שההסעה נעצרת.

יש להעיר לו לפעם הבאה.  -נהג שחונה רחוק מדי מהתחנה בצורה שמסכנת את הילדים      .4
 יש לברר את עם הנהג את יעד הנסיעה שלו ולהכריז בקול שכל הילדים ישמעו.

לרשום את  -יביש להעיר להם ומי שלא מקש -ילדים שמתפרעים, מרביצים וכו' בתחנה      .5
 .ועדהרת על נהגים יש לדווח לועדת חינוך. גם תלונות וביקולשמו ולהעביר בסוף היום 

 יש לעלות ולוודא שכולם יושבים במקומות חגורים. -אחרי שהילדים עולים להסעה      .6

 חשוב לוודא שאף ילד לא נשאר בתחנה.      .0

 0761107-:7מס' טלפון  -ע לחל"פיש להודי -הסעה שמאחרת בצורה משמעותית      .0

 חשוב להציג סמכותיות ואסרטיביות מול הילדים.      .0

 מתבקשת למצוא מחליף. -משפחה שלא יכולה לבצע את התורנות שלה ביום שיועד לה  .17

 

  

 בברכה,

 ועדת חינוך

 


