
 

 הסעות לתלמידי חינוך מיוחד

 , ילדים(כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי)בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים

 שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה.

 במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

 קומית שבתחום שיפוטה גר הילד, אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתףהרשות המ

 במימונן.

 ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד פי-על

 יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.-יום

 יץ ובחופשות החגים (ראוהזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הק

 תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך -הארכת שנת הלימודים  -)א)5חוזר הוראות הקבע סד/

 המיוחד בחופשות.

 מי זכאי?

 לבתי ספר 3-21משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד בגילים 

 החלטת ועדת רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי

 אפיון וזכאות/השגה וועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.

 המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים

 כן, המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-רפואיים, פרא

 תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרתהמתחייבות משהיית 

 הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים

 מעיכוב התפתחותי בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה,

 ידי הרשות-עת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצעות עלולפיו המשרד משתתף בעלויות הס

 המקומית.

 תלמידים נכים או מוגבלים בגלל תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים: אם ילדכם

 או סובל ממחלה, הוא עשוי להיות זכאי להסעה, זאת בתנאי( למעט תאונת דרכים)נפגע בתאונה 

 ורט הקובע כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו (כוללשיש בידכם אישור רפואי מנומק ומפ

 ציון משך הזמן שהאישור תקף לגביו) .
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 אם ילדכם סובל מנכות ולומד בבית ספר רגיל, ואינו יכול להגיע אליו בכוחות עצמו בשל הנכות,

 הוא יהיה זכאי להסעה ללא הגבלה.

 ת שיבוץ הפועלת ברשות המקומיתהסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועד

 שהתלמיד מתגורר בתחומה. לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד

 להסעה ו/או לליווי תשתמש הרשות בטופס ועדת אפיון וזכאות ממוחשב מתוך מערכת ועדות 

 אפיון וזכאות האינטרנטית. החל משנת הלימודים התשע"ד לא מתקבלים טופסי

 ים.ועדת השמה שאינם ממוחשב

 תלמידי החינוך המיוחד, הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, זכאים להסעה גם ללא

 בחוק החינוך 7ועדת אפיון וזכאות, זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף 

 המיוחד, המקנות להורים את הזכות לרשום את ילדם בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך

 ידי אנשי-, בתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר עלמיוחד גם ללא ועדת אפיון וזכאות

 המקצוע הרלוונטיים.

 מרחקי הנסיעה

 המרחק הקטן ביותר בין מקום המגורים לבית הספר, המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה של

 ק"מ. 2-תלמידים מגן חובה עד כיתה ד' (ועד בכלל) הוא מ

 ויות המפורטות להלן, זכאים להסעההסובלים מהמוגבל 21–3תלמידי החינוך המיוחד בגילים 

 מאורגנת מיוחדת ללא קשר להגבלת המרחק:

 תלמידים עם שיתוק מוחין או נכויות פיזיות קשות.

 .ASD-תלמידים עם אוטיזם

 תלמידים עם הפרעות נפשיות קשות.

 תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהסוגים הבאים:

o בינוני 

o בינוני מורכב 

o קשה / עמוק / סיעודי 

 תלמידים חירשים וכבדי שמיעה.

 תלמידים עיוורים ולקויי ראיה.

 תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה עבור אותם מרחקים שנקבעו

 בכללים לגבי תלמידי החינוך הרגיל.



 הערה: ההסעות יאושרו רק אם הן עוברות בדרכים סלולות.

 ל הרשות המקומית בארגון ההסעות הליווי וביצועןתחומי האחריות ש

 חובת ארגון ההסעות של תלמידים לגנים ולבתי הספר וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים

 מתגוררים בתחום שיפוטה ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית של משרד החינוך.

 לפיכך חובת הסעתם של תלמידים השוהים פנימייה, הוסטל וכיו"ב נחשבים מקום מגוריו של התלמיד.

 בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות או מאמצות חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה

 מעלות ההסעה %100התלמיד מתגורר. במקרים אלה שיעור ההשתתפות של משרד החינוך הוא 

 המאושרת לגבי תלמידי החינוך המיוחד.

 

 וחדזכאות למלווה בחינוך המי

 לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות קובע כי ילדים עם מוגבלות זכאים להסעה 2סעיף 

 מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה .

 לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) קובע 2סעיף 

 באילו מקרים ילדים זכאים למלווה בהסעה.

 ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה ברשות המקומית, או מתנדב-הליווי ייעשה על

 ידי ארגון ציבורי (כמו המועצה הלאומית לשלום הילד, אהדה, אלו"ט, אקי"ם, ניצן-שאושר לכך על

 ועוד).

 הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות והליווי.

 

 מי זכאי?

 העונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לליווי של מבוגר בהסעה:ילד 

 ידי ועדת אפיון וזכאות כי הוא ילד עם-פי חוק חינוך מיוחד ונקבע על-ילד הזכאי לחינוך מיוחד על

 מחלת נפש, אוטיזם, הפרעות התנהגות קשות או פיגור עמוק (סיעודי), קשה או בינוני.

 ת פיסית קשה.ילד עם שיתוק מוחין או עם נכו

 ילד שוועדת חריגים קבעה כי הוא זכאי לליווי.

 תהליך מימוש הזכות

 יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.

 מתגורר בתחומה.הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד


