הסעות תלמידים למוסדות חינוך
דף מידע
ארגון וביצוע הסעות תלמידים לגנים ובתי ספר מצויות באחריות הרשות המקומית ,כאשר משרד
החינוך משתתף במימון הסעות .הרשות המקומית מחויבת לפרסם מכרזים לביצוע הסעות ולפקח על
ביצוען.
משרד החינוך קבע כללים לגבי תלמידים הזכאים להסעות .כאשר ישנה זכאות ,המשרד מעביר
השתתפות במימון לרשות המקומית ,הרשות מחויבת גם היא להשתתף במימון אך יכולה גם לגבות סכום
השתתפות מהורי התלמידים .כאשר ישנה תחברוה ציבורית חלק מהרשויות מעבירות השתתפות במימון
לרכישת כרטיסיות נסיעה .כאר אין תחבורה ציבורית הרשות מחויבת לארגן הסעה מיוחדת למוסד
החינוך.
בחלק מהרשויות המקומיות מתקיימות הסעות גם כאשר אין זכאות למימון ממשרד החינוך .במקרה כזה
תיגבה עלות ההסעה או חלקה מהורי התלמידים המשתמשים בהסעה.

המרחק המזערי בין מקום המגורים למוסד החינוכי הקרוב ביותר המצדיק השתתפות
בהוצאות ההסעה הוא:
 לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד'(כולל) :מ 2-ק"מ. לתלמידים מכיתה ה' ומעלה :מ 3-ק"מ.משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד ,מכיתה א' עד כיתה י'
בתנאי שהתלמיד לומד בבית הספר על פי אזור הרישום שלו או ע"פ המיפוי הבין יישובי ושההסעה
מתבצעת בדרכים סלולות (אין זכאות להסעות ביישובים לא מוכרים).
הסעות לתלמידים הלומדים בחינוך העצמאי ובחינוך המוכר שאינו רשמי ולמוסדות פטור תטופלנה
ותאושרנה על–ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
*למרות הרחבת חוק חינוך חובה לילדים גילאי  3-4ביישובים מסוימים אין השתתפות במימון הסעות
לילדים אלה ,עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.

במקרים מסוימים כל התלמידים זכאים להסעה:



ברשויות מקומיות ,שאין בהן בית ספר על-יסודי כלשהו ,תאושרנה הסעות ליישוב הקרוב ביותר
לכל התלמידים ,גם לתלמידי כיתות י"א-י"ב.
הסעות לכיתות "אתגר" (בעבר "הכוון") כאשר אי כיתות כאלה ביישוב ,ליישוב הקרוב ביותר בו
יש כיתות אתגר.

 ביישובים בהם אין בית ספר על-יסודי משרד החינוך משתתף המימון הסעות לבית ספר על-אזורי
הקרוב ביותר למקום מגורי התלמיד .המשרד אינו משתתף במימון הסעות לבתי ספר ניסויים
וייחודיים.

נהלי בטיחות בהסעות:
אין חובה על ליווי בהסעות תלמידים (למעט בחינוך המיוחד ר' בהמשך).
הנחיות בנושאי בטיחות בהסעות בקישור הבא:
http://www.rechev.net/50683/BUS-RULES

הסעות לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים שנפגעו בתאונות או מחלות:







משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד בגילאי  3-21לבתי ספר לחינוך
מיוחד שהם מוסדות חינוך רשמיים ,לבתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים" ולגני ילדים ,על פי
החלטת וועדת שיבוץ של הרשות.
תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מכל סוגי הפיגור (למעט פיגור קל) ,אוטיזם/פי.פי.די ,הפרעות
נפשיות ,שיתוק מוחין או נכות פיזית ,חירשות או כבדות שמיעה ,עיוורון או לקות ראייה זכאים
להסעה גם ללא ועדת השמה ללא קשר להגבלת מרחק .תלמידים המשולבים בבתי ספר רגילים
אינם זכאים להסעה.
תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה ,למעט תאונת דרכים ,ובידו אישור רפואי מנומק ומפורט
כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו ,זכאי להסעה למשך הזמן המפורט באישור .חוק
הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות ,התשנ"ד 1994 -מחייב את הרשות המקומית
להסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו ,ללא קשר לסיבת נכותו וללא קשר אם מדובר
במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.
תלמידים נכים ,הלומדים בבתי ספר רגילים ,ואשר עקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם
לבית הספר ,זכאים להסעה ללא קשר להגבלת מרחק.

התלמידים הזכאים לליווי בהסעות:
ילדים משותקים או בעלי נכות פיזית קשה; ילדים שאופיינו בועדות השמה כלוקים במחלת נפש ,אוטיזם,
בעלי הפרעות התנהגות קשות ,בעלי פיגור קשה או בינוני; ילדים שנמצאו זכאים על ידי ועדת חריגים של
משרד החינוך.
 ועדת החריגים תכריע במקרה של חילוקי דעות בין ההורים לרשות המקומית.
 חובת הליווי חלה בימי הלימוד הרשמיים וכן בימי הפעילות בפגרת הקיץ ובחופשות החגים למסגרות
החינוך הזכאיות לכך.
(לפרטים נוספים ר' תקנות הסעת בטיחות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים ומבחנים לזכאות להסעה
ולליווי) (תיקון) ,התשנ"ח–.)1988
לועדת חריגים :יש לפנות למחלקת הסעות במשרד החינוך 02-5603359

המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים,
פרא-רפואיים ,שיקומיים וכ"ו .כמו כן משרד החינוך אינו משתתף בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית
תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות ,בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם.

למי פונים כשיש בעיות ?
ביצוע ופיקוח על ההסעות מצוי באחריות הרשות המקומית ולפיכך יש לפנות לאחראי/ת על ההסעות
ברשות.
במידה והרשות אינה מטפלת או יש מחלוקת ,ניתן לפנות למפקח/ת על בית הספר ,להנהלת המחוז או
לאחראי על הסעות במשרד החינוך דודו לוי ,מנהל אגף הסעות והצטיידות.02-5603359 :
לפרטים נוספים :חוזר מנכ"ל תשסז(8/ג) מ1.5.2007 -

