
 

נוהל ההשתתפות של משרד החינוך בהעסקת מלווים בהסעות  במסגרת    נספח ב

 "חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות"

 רקע כללי א.

, נכנס לתוקפו 1994–חוק ההסעה הבטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות, התשנ"ד
 .1.9.95ו' באלול התשנ"ה, -בראשית שנת הלימודים התשנ"ו, ב

, וכן התקנות שהותקנו על ידי שר 7.1.97להלן נוסח התיקון לחוק שאושר ופורסם ביום 
 בנושא: 1995, המתקנות את התקנות משנת 19.8.98החינוך ופורסמו ביום 

 

סעיף ב: "שר החינוך התרבות והספורט יקבע כללים ומבחנים לעניין סעיף זה, לרבות לעניין 

 י אדם מבוגר בנוסף לנהג."הסעה של ילדים נכים שתלווה ביד

 

תקנות הסעת בטיחות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי( 
 1988–)תיקון(, התשנ"ח

לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,  7-)ב( ו2בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
לחוק, אני מתקין  8של הכנסת לפי סעיף החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה  –)להלן  1994-התשנ"ד

 תקנות אלה:

 2תיקון תקנה 

לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי(,  2בתקנה   .1
 , במקום תקנת משנה )ב( יבוא:1995-התשנ"ה

תחום האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית שב    ")ב(
 שיפוטה הוא גר.

 –ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה   )ג(

נפש, -(, שאופיין בוועדת ההשמה כחולה1)א()1ילד חריג כאמור בתקנה  (1)
כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק )סיעודי(, 

 כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני;

 נכות פיזית קשה;משותק מוחין או בעל  (2)

ידי ועדת חריגים שמינה לעניין זה שר החינוך התרבות -נמצא זכאי לליווי על (3)
 והספורט.

התגלעו חילוקי דעות בין ההורים ובין הרשות המקומית לעניין זכאותו של ילד נכה   )ד(
 לליווי, תכריע בהם ועדת החריגים.

מקומיות סמוכות, כדי  רשות מקומית תתקשר, אם הדבר מעשי, עם רשויות  )ה(
שההסעה והליווי יהיו חסכוניים, ובלבד שהסעה כאמור לא תגרום להארכתו של 

 משך ההסעה באורח בלתי סביר.

 (."1998בספטמבר  1תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול התשנ"ח )  .2

 

 



 פרטי ההסדר ב.

קבעו מקורות המימון בהסדר מיוחד שהושג בין משרד החינוך לבין מרכז השלטון המקומי נ 
 לביצוע החוק על ידי הרשויות המקומיות:

 .1.9.98תחולה: תחולת ההסדר משנת הלימודים התשנ"ט,  .1 

חובת הליווי חלה בימי הלימוד הרשמיים וכן בימי הפעילות בפגרת הקיץ ובחופשות  .2 
 החגים למסגרות החינוך הזכאיות לכך.

 .להסעהרק אם הוא זכאי  לליוויכאי כי ילד נכה ז למען הסר ספק יודגש  .3 

ילד הסובל  כגוןילד נכה זכאי להסעה רק בהתאם לקריטריון המרחק, במקרה ש  
 בתנאי שיקבל קודם לכן זכאות להסעה. ,מהפרעות התנהגות, הוא יהיה זכאי לליווי

 נוהלי דיווח ותשלומים .4 

 הגשת בקשה (א  

העסקת מלווים לוועדת הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת השתתפות ב  
 ההסעות המחוזית של משרד החינוך על גבי טפסים מיוחדים שהוכנו למטרה זו.

 ידי הלשכות המחוזיות של משרדנו.-טופסי בקשה  יסופקו על

ותעסקנה מלווים הסיוע יינתן אך ורק לרשויות שתמלאנה אחר דרישות החוק   
 בפועל.

 אישור בקשה (ב 

ועדת ההסעות המחוזית תדון בבקשת הרשות לקבל אישור השתתפות בהעסקת   
 מלווים ותאשר את מספר התלמידים הזכאים.

מודגש כי השתתפות המשרד בהעסקת מלווים תאושר רק בהסתמך על טופס   
תלמידי החינוך  זאת למעט בלבד; העיקריתועדת השמה ובהתייחס ללקות 

וק החינוך המיוחד מוועדת השמה והסובלים לח 7סעיף  יפהמיוחד הפטורים על 
 מלקויות קשות.

 תשלום (ג 

השתתפות משרד החינוך בהעסקת מלווים תועבר בהתאם לאישור מדי חודש   
 בחודשו באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת.

 דוח ביצוע (ד 

-הרשות המקומית תידרש להגיש דוח ביצוע על התלמידים המלווים בפועל, על  
ינואר עד סוף חודש -יוחדים שיוכנו למטרה זו לתקופה ספטמברגבי טפסים מ

אוגוסט בחודש ספטמבר. דוחות הביצוע יועברו אל -פברואר ולתקופת פברואר
 לשכת המחוז של משרדנו.

 הצהרת הרשות המקומית על הביצוע בפועל.השתתפות המשרד תועבר על פי   

 תפקידי המלווה וכישוריו הנדרשים .5

ידנו -ילות נאותה לשם השגת המטרות המוגדרות בחוק נקבעו עלכדי להבטיח פע 
 תפקידי המלווה וכישוריו:

 המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה. (א 

המלווה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים מהרשות המקומית המיועדים להיות  ב( 
מוסעים באותה הסעה. רשימה זו תכלול את שמות הילדים, את כתובותיהם, את 

פרי הטלפון של הבית ושל מקום העבודה של ההורים, את שם המוסד החינוכי מס
 .הפיזורשהתלמיד לומד בו, את נקודות האיסוף ואת נקודות 



המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו, ויקפיד שיעשו זאת רק  (ג 
בנקודות שנקבעו מראש. אין להעלות ולהוריד תלמידים במקומות מזדמנים ולא 

 מתוכננים.

על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה והכניסה של  (ד 
 הרכב.

לשבת במושב שליד הנהג ועליו למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה   
חל איסור מוחלט על נהג הרכב לשמש , ליד התלמידים; לפיכך רק מאחורלשבת 

 מלווה באותה עת.

מידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת, ויוודא שכל התלמידים המלווה יקפיד שהתל (ה 
 הממתינים להסעה יעלו על הרכב.

במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם, חגורים  (ו 
 בחגורות הבטיחות, ולא יוציאו את הראש ואת הידיים מהחלונות.

ספר או בנקודת המלווה יקפיד שהתלמידים ירדו מהרכב בפתח הגן/בית ה (ז 
ההורדה שסוכמה מראש. בשום מקרה אין להוריד תלמידים במקום שהם 

 צריכים לחצות כביש כדי להגיע ליעדם.

בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם לא נשאר תלמיד בתוך הרכב. כמו כן יש לוודא  (ח 
 שלא נשאר תלמיד במוסד החינוכי לפני סגירתו.

תופעות ועל אירועים חריגים המתרחשים  המלווה ידווח לרשות המקומית על (ט 
 במהלך הנסיעה.

 הכישורים הנדרשים למלווים  

, ובהסעות של ה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבהעליהם לדעת את השפ -
 את השפה הערבית. –תלמידים דוברי ערבית 

ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין )בהתאם  ,עליהם להיות ללא עבר פלילי -
כוון למתן שירות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המ להוראות החוק

 (.2003-ועל פי התקנות מהתשס"ג 2007-לקטינים, התשס"א

 ומעלה. 18עליהם להיות בני   -

 עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר אתם. -

הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפעול על פי החוק ובהתאם להנחיות 
 שרד.המ

 


