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א.ג.נ,.
הנדון :הסעות לתלמידים משולבים בשנת הלימודים הקרובה
 .1לקראת פתיחת שנת הלימודים ,ולאור המעבר ללמידה בקפסולות של שכבות הגיל ה'-יב' ,נבקש כי
משרד החינוך יוציא הבהרה לרשויות המקומיות באשר לחובתן להסעת תלמידים משולבים בהתאם
לשעות הלימוד של התלמידים בימי הלמידה הפרונטאלית במסגרות החינוכיות ,מכוח חוק הסעה
בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות  ,התשנ"ד –  1994ופסיקת בית המשפט בבג"צ  .191/15להלן
נפרט.
 .2כזכור לכם ,בשיחה שהתנהלה בין משרד החינוך לבין הארגונים ,כמו גם בישיבת ועדת החינוך של
הכנסת ,התחייב המשרד כי לא תיפגע זכותם של תלמידים משולבים להסעות בימים בהם ילמדו
במסגרות החינוכיות.
 .3למרות התחייבות זו ,ביום  12/8/2020פרסם אגף הסעות והצטיידות "עקרונות להפעלת מערך ההסעות
בשנה"ל תשפ"א בשגרת קורונה" (להלן" :הנוהל") ,ושם נאמר ש"הגעה ליום לימודים חלקי לא תחייב

את הרשות ו/או המשרד במתן שירותי הסעה וליווי".
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לצערנו ,מדובר בנוסח מטעה ,שעשוי להתפרש כפוטר את הרשויות מאחריותן ליתן הסעות לתלמידים
שלומדים בקפסולות ובשעות שונות בימי הלמידה הפרונטאלית.
בנוסף ,מהנוהל עולות בעיות משפטיות נוספות .מספר ימי הלימוד בכל שכבת גיל המזכה בהסעה הינו
מוחלט למרות שמשרד החינוך העניק למנהלי בתי הספר מנדט ניהולי המאפשר להפעיל את המסגרת
החינוכית יותר מהמינימום הנדרש עבור כל שכבת גיל .וכן ,כי בתרחישים שונים תהיה עדיפות על פי
מוגבלות וזאת בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – .1998
לאור האמור לעיל ,מאחר שתלמידים משולבים זכאים להסעה למסגרת החינוכית וממנה על פי תכנית
הלימודים של המסגרת ,וזו תשתנה בשנת הלימודים הקרובה בהוראת המשרד ובאופן גמיש נוכח מגפת
הקורונה ,יש לפרסם באופן מיידי הבהרה ,כך שזכותם של התלמידים המשולבים להסעה (ולקבלת
שירותי חינוך) לא תפגע .בנוסף ,כאמור ,יש לתקן את הנוהל באופן שיאסור על הפליה.
לאור האמור ,ומאחר ששנת הלימודים מתחילה מחר נבקש שתצא הבהרה בנושאים המפורטים לעיל
לרשויות המקומיות עוד היום .כמו כן ,נבקש לקבל הבהרה זו.
בכבוד רב בשם הארגונים הח"מ,
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