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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )תיקון מס' 5( )סמכות ועדת החינוך, 
התרבות והספורט של הכנסת(, התשע"ז–2016 *

החוק 1.תיקון סעיף 3  – )להלן  התשנ"ד–1994 1  מוגבלות,  עם  ולפעוטות  לילדים  בטיחותית  הסעה  בחוק 
העיקרי(, בסעיף 3)א1(, במקום "ועדת הכלכלה" יבוא "ועדת החינוך, התרבות והספורט" 

בסעיף 8 לחוק העיקרי – 2.תיקון סעיף 8

במקום כותרת השוליים יבוא "אישור תקנות";  )1(

במקום "ועדת הכלכלה" יבוא "ועדת החינוך, התרבות והספורט"   )2(
8 לחוק העיקרי, כנוסחו 3.תקנות ראשונות 2)ב( לחוק העיקרי ותקנות ראשונות לפי סעיף  תקנות לפי סעיף 

בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך שלושה 
חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, 
התשנ"ד–1994 )להלן – החוק(, קובע, בין היתר, כי לילד עם 
מוגבלות זכאות להסעה ממקום מגוריו למסגרת החינוכית 
שבה הוא לומד ובחזרה  לפי סעיף 2 לחוק, על שר החינוך, 
הנוגעות  החוק  הוראות  ביצוע  על  הממונה  השר  שהוא 
הנוגעות  החוק  מהוראות  )להבדיל  מוגבלות  עם  לילדים 
לפעוטות עם מוגבלות, שעל ביצוען ממונה שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים(, לקבוע כללים ומבחנים 
נקבע  לחוק   8 בסעיף  בה   והליווי  כאמור  הסעה  לעניין 
ילדים  של  בהסעה  והליווי  ההסעה  לעניין  התקנות  כי 
הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  באישור  יותקנו  מוגבלות  עם 
)להלן – ועדת הכלכלה(  באופן דומה נקבע בסעיף 3)א1( 
לחוק כי רשות מקומית השולחת ילד עם מוגבלות למעון 
הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת תשתתף 
בשיעור  בהסעה  הילד  של  והליווי  ההסעה  בהוצאות 

שיקבע שר החינוך, בצו, באישור ועדת הכלכלה  

הבסיס לקביעות אלו היה שתחום הפעילות של ועדת 

לענפיה   התחבורה  תחום  את  היתר,  בין  כולל,  הכלכלה 
אלא שלהסעת ילדים בכלל והסעת ילדים עם מוגבלות 
בפרט, היבטים נוספים, אשר אינם בתחום התחבורה  בין 
בריאותיים,  היבטים  מוגבלות  עם  ילדים  להסעת  היתר, 
של  הפעילות  לתחום  שייכים  ואלה  וחברתיים,  פדגוגיים 
לתת  ויש  הכנסת  של  והספורט  התרבות  החינוך,  ועדת 
להעביר  מוצע  לפיכך,  זו   במסגרת  הולם  מענה  עליהם 
ילדים  הסעת  לעניין  התקנות  את  לאשר  הסמכות  את 
עם מוגבלות וליווים בהסעה וכן את הסמכות לאשר את 
בהוצאות  המקומית  הרשות  של  ההשתתפות  שיעורי 
ההסעה והליווי כאמור לוועדת החינוך, התרבות והספורט 

של הכנסת 

השפעה על זכויות הילד

העברת הסמכויות כאמור לוועדת החינוך, התרבות 
של  זכויותיהם  את  שתקדם  צפוי  הכנסת  של  והספורט 
ילדים עם מוגבלות בכל הנוגע לקביעת התנאים להסעה 

ולליווי בהסעה של ילדים אלו 
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