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  לשון החוק

  .וחוקים חדשים ניתן למצוא באתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםקנות ת

  ו"תשס, הסעות תלמידים, תקנות תעבורה .א
  

  .הסעת תלמידים אלא ברכב להסעת תלמידים, לא יבצע אדם)   א(  .83
  ,  מלפניו ומאחוריו, אלא אם כן הותקן בו, לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים)   ב(

  ן ברור   שבתוספת השנייה והנראה מבחוץ באופ'  בחלק ג3          שלט כמפורט בפרט 
  אלא אם כן   , ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, "ילדים"          ועליו המילה 

  .          הוא מבצע הסעת תלמידים
  חל איסור להסיע שלושה ילדים . לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים) 1ב(   

  .          היושבים במושב המיועד לשניים
  כב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המותקנים בו על פי הנוהג בר) 2ב(   

  .בכל עת שדלתות הרכב פתוחות,           הדרישות שנקבעו לגבי רכב להסעת תלמידים
  לא יניח עליית תלמידים אל הרכב וירידתם ממנו  , אדם המבצע הסעת תלמידים)   ג(   

  :          אלא כמפורט להלן
   מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית   –וברכב מסחרי באוטובוס זעיר ) 1 (

  ;       השנייה מקדמת הרכב
  . מהדלת הקדמית הימנית–) 1(ברכב שאיננו מנוי בפסקה ) 2      (  
  אדם המסיע ילדים ברכב להסעת ילדים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שווידא כי כל  )  ד(   

  . והתרחקו מנתיב נסיעתו         הילדים השלימו את ירידתם מהרכב
  אדם המבצע הסעת תלמידים יסרוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא  ) ה(

  .      נותרו בו ילדים
  

  ובעל הרכב או מי שהרכב  , נוהג רכב לא יסיע תלמידים ברכב להסעת תלמידים)  א. (ה70
   –א אם כן הותקנו בו אל,               נמצא בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידים ברכב

, בכל עת, לפחות לפנים ומאחור, המיועדת להתריע, מערכת איתות חזותית )1(
  ;העומדת בדרישות שקבע השר, שדלתות הרכב פתוחות

במקום ובצורה , בגודל, "ילדים"שבו רשומה המילה , שלט הנראה לעין )2(
 .ובלבד שהשלט יותקן ברכב מלפנים ומאחור, שיקבע השר

   –בסעיף זה   )ב(
אשר משמש דרך קבע להסעת , מסוג שקבע השר,  רכב–"  להסעת תלמידיםרכב"

  ;תלמידים לבית ספר או בחזרה ממנו
  .ג70 כהגדרתו בסעיף –" בית ספר"
  

, כמשמעותו בחוק לימוד חובה,  מוסד חינוך רשמי או מוכר–" בית ספר", בסעיף זה  )ד(
שבו , 1969-ט"התשכ, או בית ספר שחל עליו חוק הפיקוח על בתי ספר, 1949-ט"התש

, יסודי-ובו ניתן חינוך קדם, לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים
ולתלמידים הלומדים במוסדות , 18לתלמידים עד גיל , יסודי-וחינוך על, חינוך יסודי

  .21החינוך המיוחד עד גיל 
  

) ד(ג70ף  הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעי–" הסעת תלמידים"  
, למעט בנסיעה בקו שירות, או חזרה מהם, לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים

, 1994-ד"התשנ, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
  ; מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים–" ילדים", לעניין זה

  
בורי המיועד לפי מבנהו לשמש  אוטובוס פרטי או רכב צי–" רכב להסעת תלמידים"  

חגורות , שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, להסעת תלמידים

  הסעת 
  תלמידים

  ו"ת תשס"ק
 597' עמ

  הסדרי בטיחות 
   ברכב להסעת 

  תלמידים 
  ה"ח תשס"ס 
 728' עמ 

  ו"ת תשס"ק
 597' עמ

  
 ג70) כך(

  ו"ת תשס"ק
 597' עמ

  ו"ת תשס"ק
 597' עמ
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המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב , כפי שקבע השר לעניין זה, בטיחות ושילוט
  ושצוין ברישיונו שרשאי הוא , במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד

  .ת תלמידיםלשמש כרכב להסע
  
 

  ) )א( ב83תקנה (הרחבת חובת השימוש בחגורות בטיחות 

לא ינהג אדם ולא : "לשון התקנה עתה,  אולם משמעותן רבה)מעובותלהלן ( מלים לתקנה 7כ "נוספו בסה

 אלא אם כן או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחותא 364יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 

. א לפי הענין83גורים בחגורות בטיחות או רתומים בהתקן ריסון כאמור בתקנה הנוהג והנוסעים בו ח

. המשמעות העיקרית של השינוי היא לנהגי משאיות ולנוסעיהן וכן לנהגי אוטובוסים חדישים ולנוסעיהם

  ).12/7/2005, 6398ת "ק(

  ביטול הסעת שלושה ילדים במושב של שניים  -)ז (84תקנה ביטול 

המתירה בתנאים מסוימים להסיע באוטובוס שלושה ילדים על מושב , )ז(84  תקנה טלהבו) ז (84קנה ת

. יש לברך על כך. יום פתיחת שנת הלימודים, 2005 בספטמבר 1-בטלה ומבוטלת החל מ, של שניים

מתחילת שנת הלימודים . המפקיר את חיי הילדים באוטובוסי ההסעות לא יתקיים עוד, ההיתר השערורייתי

לא יורשו להסיע ואנו . א יורשו נהגים להסיע תלמידים במספר העולה על מקומות הישיבהו ל"תשס

  . מקווים שגם לא יסיעו
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  אוטובוסים-תקנות תעבורה. ב

  
  איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי

  , אל יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי) א(
  .רשות בגוף הרשיון ובהתאם לתנאיואלא לפי היתר מאת ה

  , לא יגבה אדם ולא יבקש, )א(התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה ) ב(
  .ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות

  ביטוח
  , בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס

  . התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיולפי
  נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון

  , 441בעל רשיון קו יבטיח את נקיונו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה ) א(
  .וכן יבטיח נקיון סביר של האוטובוס מבחוץ

  .ל בעל רשיון סיור או רשיון פרטייחולו ע) א(הוראות תקנת משנה ) ב(
  חיטוי האוטובוסים

  , בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות) א(
  . לפי הוראות הרשות-ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי 

  .יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי) א(הוראות תקנת משנה ) ב(
  ים וחלקיהםתקינות האוטובוס

  , את תקינותם-בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס בשירות ובין היתר 
מוטות ורצועות , רצפת האוטובוס והמדרגות, המושבים, החלונות,  שלימותם ובטיחותם של הדלתות

  ,האחיזה
  .  הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם

  ציוד לעזרה ראשונה
  :עת שאוטובוס מסיע נוסעים יימצא בובכל ) א(
  ;שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה) 1(
  ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית) 2(

  ; וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד
  ;ם בו קבוצת נוסעים בסיור כאשר מסיעי-אלונקה אחת לפחות ) 3(
  .הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני; ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית) 4(
יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין ) א(הציוד כאמור בתקנת משנה ) ב(

  .שהגישה אליו חפשית
  העסקת נהגים

  .אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין, ולא ירשה לו לעבוד בנהיגהבעל רשיון לא יעסיק נהג 
  שיחה בזמן הנהיגה

  אלא אם היה הדבר , לרבות עם הכרטיסן, נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר
  דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה

  .שיחתו-ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בני, 
  דה של הנהגשעות העבו

  .נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין
  חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה

  על ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר , לא ינהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה) א(
  -בתקינותם של , שמרשותו קיבל את האוטובוס

  ;פעולת ההגה והבלמים) 1(
  ;לחץ האויר של הבלמים-לת מדפעו) 2(
  ; אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה-מערכת החשמל והאורות ) 3(
  ; של הדלתות והחלון שלשעת סכנה-פעולת הפתיחה והסגירה ) 4(
  ;פעולת הצופר) 5(
  .פעולת מגבי השמשות) 6(
  :אלא אם, טובוסונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאו, לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו) ב(
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  ;בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנה) 1(
  408כאמור בתקנה . נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה) 2(

  ; וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה
  , ון שלו לרבות הוצאת אוטובוס מהמוסך או מהחני-" התחלת תפקיד"בתקנה זו ) ג(

  .אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה
  מספר הנוסעים

  .אם נקבע, לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב
  הנעת האוטובוס

  -אלא לאחר , לא יניע הנהג את האוטובוס
  ;סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו) 1(
  בוטל) 2(

  פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות
  .לא יפתח הנהג  את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה) א(
  אלא אם נוכחו, לא יפתח הנהג  את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה) ב(

  .או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות,  כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים
  ,בוסלא יסגר הנהג את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטו) ג(

  . אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס באופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים
  , לא יסגר הנהג את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים) ד(

ו אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם , אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס

  תעומדים לסגור את הדלתו
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 תקנות התעבורה בפרק חמישי :התנהגות הנוסע וחובותיו מוסדרים בחוק. ג

  460-447תקנות 

  

על מנת לנסוע בצורה מוגנת ובטוחה קבע המחוקק כי לנהג המסיע נוסעים יש חובות ויחד עם זאת הקדיש 
ת של הציו) 446-460פרק חמישי תקנות " (הנוסע וחובותיו"המחוקק פרק מיוחד בתקנות התעבורה על 

  .הנהג והנוסעים לתקנות התעבורה יסייעו רבות לנסיעה בטוחה ומוגנת

    :החוק קובע

הנוסע יציית להוראות בעל הרישיון שאושרו על ידי הרשות ).447תקנה  (חובת ציות לעובדי השירות
 ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס 

 ) א"תיקון התשכ (448 תקנה  כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו

, לפי העניין, לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה  ) א(    
  פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור 

  .לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו  ) ב(    

לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו , ולא ינסה להיכנס בו, לא ייכנס נוסע לאוטובוס  ) ג(    
  .או כי הם עומדים לסגור את הדלתות, לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה

  .לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו, לא יפריע נוסע ללא צורך  ) ד(    

  .יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נעלא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא   ) ה(    

לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה   ) ו(    
  .על ידי הנהג או הכרטיסן

  )]9' מס(ט "תיקון התשמ[  451 תקנה מקומות ישיבה

  .מסומן בכרטיסולא ישב נוסע אלא במקום ש, סומנו מקומות ישיבה באוטובוס  ) א(    

לפי בקשת נכה או הנהג , סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים יפנה היושב במקום כאמור  ) ב(    
משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות -הוראות תקנת. את המקום התפוס על ידו לנכה, או הכרטיסן

  .מסומנים לפי הזמנה מראש

  .יפנה מקומו לאיש בטחון, בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעברנוסע באוטובוס בנסיעה   ) ג(    

אלא , לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה  ) ד(    
  .אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים

  
  )]6' מס(ו "תיקון התשכ[ 452שיחה עם הנהג והפרעה לו תקנה 

אלא לשם בירור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה ,  ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעהלא  ) א(  
  .הכרח בהן אותה שעה
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  .הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו  ) ב(    

  .לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידיו באוטובוס  ) ג(    

  
  )]6' מס(ו "תיקון התשכ[ 534הוצאת ראש ויד תקנה 

  .לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה  
  

  לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי להפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס ולא 454 תקנה פגיעה באוטובוס
שלט וכדומה , ההודע, מודעה, לוח, מספר-לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית, לא יעתיק מקומו, יסיר

  .הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס

  
  455  תקנה התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים

  .סבירה לכל נוסע אחר-נוחות בלתי-לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי  ) א(    

אם הדבר הוא ,  עם נוסעים אחריםלבדו או, במכשיר או בדרך אחרת, בכלי, לא יעורר נוסע רעש  ) ב(    
  .למורת רוחם של נוסעים אחרים
  )]6' מס(ו "תיקון התשכ[  456יריקה והשלכת פסולת תקנה 

  .לא יירק אדם באוטובוס  ) א (    

, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת  ) ב(    
  )]4' מס(ד "תיקון התשמ[ .אם הותקן

  )]6' מס(ו "תיקון התשכ[  458השלכת חפצים מהאוטובוס תקנה 

  .נזק או סכנה לאדם או לרכוש, לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז    
  )]3' מס(ב "תיקון התשנ [459 תקנה  הגבלות כניסה לאוטובוס

מטען או דבר ,  יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץלא, 461לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה  
  .466 עד 462כאמור בתקנות , כלשהו

  
  )ג"תיקון התשמ (560  תקנה  זיהוי נוסע שעבר עבירה

, חייב, כי עבר על תקנות אלה, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, נוסע באוטובוס שיש לנהג  . 460    
ידי תעודה מתאימה או -על, לכרטיסן או לשוטר, תבתו לנהגלזהות את עצמו ולמסור את כ, לפי דרישה

  .ידי תעודה-ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על-על
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 1994-ד"התשנ, חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות. ד
  23.2.1994, ד"ב באדר התשנ"י, 1451ח "ס
  .1.8.2002, ב"ג באב התשס"כ, 1862ח "ס
  11.4.2005, ה"בניסן התשס' ב, 1998ח "ס

   
  הגדרות. 1

  .2002, 1862ח "ס
  - בחוק זה 

  ;אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמרתו על פי דין,   הורה-" אחראי"
 ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות -" ארגון ציבורי"

  ;מסוג מסוים או בקידום עניינם
  ;2000-ס"התש,  חוק מעונות יום שיקומיים-" חוק מעונות יום שיקומיים"
, השכלי,  אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכושר הגופני-" ילד עם מוגבלות"

  ;הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה
  ;1949-ט"התש,  חובה מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-" מוסד חינוך"
  ;  מעון יום שיקומי בעל רישיון תקף על פי חוק מעונות יום שיקומיים-" מעון יום שיקומי"
  ;  מפקח על מעון יום שיקומי כמשמעותו בחוק מעונות יום שיקומיים-" מפקח"
  ;כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים,  סל שירותים לפעוט עם מוגבלות-" סל השירותים"
  ;  כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים-" עם מוגבלותפעוט "
 רכב להסעת ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני -" רכב בטיחותי"

  ;)א(5שנקבעו לפי סעיף 
  . עיריה או מועצה מקומית-" רשות מקומית"
  -" השר האחראי"

  ; שר החינוך והתרבות-לענין ילדים עם מוגבלות ) 1(
  . שר העבודה והרווחה-לענין פעוטות עם מוגבלות ) 2(

   
  זכאות להסעה. 2

  .2002, 1862ח "ס
לפי , ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו) א(

  .צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו
ממגוריו או ממקום ,  הנהגפעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על) 1א(

  .לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו, למעון יום שיקומי וממנו, סמוך לו
תלווה בידי אדם מבוגר בנוסף , הסעה כאמור של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות) ב(

  .לנהג
  .השר האחראי יקבע בתקנות כללים ומבחנים לענין סעיף זה) ג(

   
  מקומית או מעון יום שיקומיהסעה בידי רשות . 3

  .2005, 1998ח "ס; 2002, 1862ח "ס
תדאג להסעתו למוסד החינוך , הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות) א(

על פי , וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד
  ).ב(2הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 

הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית , רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון) 1א(
למוסד , תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, ) הרשות השולחת-בסעיף קטן זה (אחרת 

שר החינוך ; )א(החלות על הרשות המקומית האחרת לפי הוראות סעיף קטן , החינוך וממנו
את שיעורי ההשתתפות של , בצו, יקבע, ועדת הכלכלה של הכנסתבאישור , התרבות והספורט

  .1965-ה"התשכ,  כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות-" מעון", בסעיף קטן זה; הרשות השולחת
  )ב(

ידאג להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט , שבו שוהה פעוט עם מוגבלות, מעון יום שיקומי) 1(
בהתאם לשעות פעילותו של מעון היום , נת הלימודיםעם המוגבלות למעון היום וממנו במשך ש
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 לחוק חינוך 14 שנת לימודים כמשמעותה בסעיף -" שנת לימודים", בסעיף קטן זה; השיקומי
ואולם רשאי שר העבודה והרווחה לקבוע שנת לימודים אחרת לענין , 1988-ח"התשמ, מיוחד

  .למקרה מסוים או לסוגי מקרים, סעיף קטן זה
שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם , ם שיקומי רשאי להעביר לידי הרשות המקומיתמעון יו) 2(

כתב התחייבות להעברת הסכום שניתן לו במסגרת סל השירותים בעבור הסעה , המוגבלות
  ). כתב התחייבות-להלן (וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות השוהה בו 

והוא יועבר אל הרשות , מודים אחתכתב התחייבות יכלול התחייבות לתקופה של שנת לי) 3(
  . ביולי של כל שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה31המקומית לא יאוחר מיום 

תדאג הרשות המקומית , העביר מעון יום שיקומי לידי רשות מקומית כתב התחייבות) 4(
  ).1(להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה 

 31הועבר לידי הרשות המקומית כתב התחייבות לאחר יום , )4( בפסקה על אף האמור) 5(
תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי , ביולי של שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה

  .ככל שניתן בנסיבות הענין) 1(בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה 
  )ג(

קיומו של , יר לרשות המקומית כתב התחייבותשהעב, הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי) 1(
לרשות , בהקדם האפשרי, יודיע על כך, ליקוי בהסעת הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו

  .המקומית ולמפקח
הודעה בדבר ) ב(קיבלה רשות מקומית הדואגת להסעה ולליווי בהסעה כאמור בסעיף קטן ) 2(

פשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק תפעל לתיקונו בהקדם הא, )1(ליקוי כאמור בפסקה 
בתוך , למעון היום השיקומי ולמפקח, בכתב, ותודיע, הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות

  .על פעולתה כאמור,  ימים30
   
  הסעה ברכב בטיחותי. 4

  .2002, 1862ח "ס
או , ותחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבל, ברכב אחד, רשות מקומית המסיעה) א (

  ).א(5תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף , יותר
אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים ; מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי) ב(

תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילדים עם , עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות
ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה , ברכב שאינו בטיחותי, הפעוטות עם המוגבלותהמוגבלות או 

לפי , ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות
 לרבות אוטובוס או -לענין ילדים עם מוגבלות " רכב שאינו בטיחותי", בסעיף קטן זה; הענין
  .מונית

   
  יחותירכב  בט. 5

  .2002, 1862ח "ס
שר התחבורה יקבע תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים עם מוגבלות ) א (

באופן שיבטיחו את בריאותם ובטיחותם של הילדים עם , ופעוטות עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות
  .לפי הענין, המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות

אלא אם , ו רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זהלא יסיע מעון יום שיקומי א )ב(
שר התחבורה רשאי ; כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו

  .בהתאם לסוג המוגבלות, לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי
   
  הסעה על ידי ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי. 6

  .2002, 1862ח "ס
ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם ) א (

יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי , לצורך כלשהו, מוגבלות ברכב אחד
  ).א(5שנקבע לפי סעיף 

לות או פעוטות עם ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגב) ב(
, מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי

ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם 
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לענין " ותירכב שאינו בטיח", בסעיף קטן זה; לפי הענין, המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות
  . לרבות אוטובוס או מונית-ילדים עם מוגבלות 

   
  ביצוע  ותקנות . 7

  .2002, 1862ח "ס
, כל אחד בתחום עניניו, והם רשאים, השר האחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה

  .להתקין תקנות בכל הנוגע  לביצועו
   
  תקנות באישור ועדת הכלכלה. 8

  .ו באישור ועדת הכלכלה של הכנסתתקנות לפי חוק זה יהי
   
  מועד להגשת תקנות. 9

 יוגשו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תוך שלושה חדשים מיום 5 - ו2התקנות לפי סעיפים 
  .פרסומו של חוק זה

   
  תחילה . 10

  .ו"תחילתו של חוק זה ביום תחילת שנת הלימודים התשנ
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, )י רכב בטיחותימפרט(תקנות הסעה בטיחותית לילדי� נכי� . ה

 -1995ה"התשנ
  71.' עמ, ד"ח התשנ"ס

  173.' ת עמ7נוסח חדש ,  דיני מדינת ישראל
   

, )החוק-להלן (1994-ד"התשנ,  לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים5בתוקף סמכותי לפי סעיף 
  :אני מתקין תקנות אלה,  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

   
  הגדרות. 1

  -בתקנות אלה 
  ;אגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה -" האגף

מפרט ";  רשות מקומית או ארגון ציבורי החייבים בהסעת ילדים נכים למוסד חינוך-" גוף ציבורי "
והמתעדכן מזמן לזמן בהתאם ,  מפרט טכני להתקנת רכב בטיחותי לסוגיו שהוציא האגף-" טכני

 במשרד האגף ובלשכות המחוזיות של משרד והמופקד לעיון הציבור, להתפתחויות טכניות בנושא
  ;התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של  המשרד

  . רכב להסעת ילדים נכים מאחד משני סוגים  אלה-" רכב בטיחותי"
   

רכב המתאים להסעת ילדים נכים הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים ) 1(
  :בו

  ;להרמת עגלת הנכיםמתקן ) א(
  ;אמצעי ריתום לכל נוסע במושב ולעגלת הנכים) ב(
  ;רצפה שבה מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים) ג(
  ;משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים) ד(
  ;ידיות מרופדות במושבי הנכים) ה(
  ;מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב) ו(
  ;גן ומיתקן לחימום פנים הרכבמז) ז(
  ;ציוד עזרה ראשונה) ח(
  ;שתי דלתות לפחות) ט(
  .אמצעי לקשר אף אם הוא נייד) י(

רכב המתאים להסעת ילדים נכים שאינם נזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ) 2(
  :ומותקנים בו

  ;מושבים קבועים לנכים) א(
  ;אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב) ב(
  ;ענות ראש בכל מושבי הרכבמש) ג(
  ;ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים) ד(
  ;מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב) ה(
  ;מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב) ו(
  ;ציוד עזרה ראשונה) ז(
  ;שתי דלתות לפחות) ח(
  .אף אם הוא נייד, אמצעי לקשר) ט(

   
  רישוי רכב בטיחותי. 2

אלא אם כן נבדק בידי , 1961-א"התשכ, כב בטיחותי לפי פקודתד התעבורהלא יירשם ר) א (
וניתנה לגביו , )3(-1961-א"התשכ,  לתקנות התעבורה1מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 

תעודה כי נתקיימו בו כל התנאים המפורטים לגבי כל אחד מסוגי הרכב הבטיחותי וכן התנאים 
  .שבמפרט הטכני

  .וד בדרישות המפרט הטכני המתאים לסוגו  כפי שיירשם ברשיון הרכברכב בטיחותי יעמ) ב (
   
  תחילה . 3

  תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק
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כללים ומבחנים לזכאות להסעה (תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים . ו
 1995 -ה"התשנ, )ולליווי

  .1188, ח"תשנ; 1720, ה"ת תשנ"ק
   
   

 -להלן  (1994-ד"התשנ,  לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים7-ו) ג(2ם בתוקף סמכותי לפי סעיפי
  :אני מתקין תקנות אלה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, )החוק

   
  זכות לקבל הסעה. 1

  :לחוק אם התקיים בו אחד מאלה) א(2ילד נכה זכאי להסעה כאמור בסעיף ) א(
, ) חוק החינוך המיוחד-להלן  (1988-ח"התשמ, הוא ילד חריג כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד) 1(

בין אם הושם במוסד לחינוך , לפי אותו חוק, ידי ועדת השמה-שזכאותו לחינוך נקבעה על
  ;מיוחד כהגדרתו בחוק האמור ובין אם הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק

ידי - נקבעה עלשזכאותו לחינוך מיוחד, הוא איננו ילד חריג כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד) 2(
והוא המציא למנהל מוסד החינוך שבו הוא לומד אישור , ועדת השמה לפי חוק החינוך המיוחד

הנפשי או ההתנהגותי הוא אינו מסוגל , השכלי, רפואי הקובע כי מחמת ליקוי בכשרו הגופני
;  במשך התקופה שצויינה באישור הרפואי כאמור-לנסוע בכוחות עצמו והוא נזקק להסעה 

  . אישור החתום בידי הרופא המורשה שטיפל בילד הנכה-" אישור רפואי", ין פסקה זולענ
 48תוך , יודיע על כך טלפונית, )2(ספר שקיבל אישור רפואי כאמור בפסקה -מנהל בית) 3(

וכן , למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר הילד, שעות מקבלת האישור
  .ר רשום תוך שבעה ימים מיום קבלתוישלח אליו את המסמך בדוא

תהיה רק למוסד החינוך שאליו שובץ הילד הנכה כדין ) א(הזכות להסעה כאמור בתקנת משנה ) ב(
  . או חוק החינוך המיוחד1953-ג"התשי, חוק חינוך ממלכתי, 1949-ט"התש, לפי חוק לימוד חובה

נסוע למוסד חינוך שהוא חווה במהלך לימודיו ל, )א(כאמור בתקנת משנה , נזקק ילד נכה) ג(
, או למוסד חינוך כיוצא בזה, ספר למחוננים-בית, מקצועי-מרכז טכנולוגי, מרכז ימי, חקלאית

 כוללת זכותו -ולימודים אלה הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד 
  .להסעה גם הסעה למוסדות חינוך כאמור

   
  ליווי. 2

  )ח"תשנ: תיקון(
או , ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית-לחוק יהיה על) ב(2ליווי לפי סעיף ) א(

  .מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי
האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה ) ב(

  .הוא גר
  :ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה) ג(

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

  ;פיגור בינוני
  ;משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה) 2(
  .ן זה שר החינוך התרבות והספורטנמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לעני) 3(

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

כדי שההסעה והליווי , עם רשויות מקומיות סמוכות, אם הדבר מעשי, רשות מקומית תתקשר) ה(
  .א תגרום להארכתו של משך ההסעה באורח בלתי סבירובלבד שהסעה כאמור ל, יהיו חסכוניים

   
  תחילה. 3

  .ו"תחילתן של תקנות אלה בראשית שנת הלימודים התשנ
   

  


