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הצעת חוק נופשונים לילדים עם נכות, התשס"ז-2007 

הגדרות
1.
בחוק זה-


"ילד נכה" – כמשמעותו בסעיף 221 בחוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210..


"נופשון" – מסגרת חוץ ביתית לשהות קצרת מועד.


"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
תקופת הנופש
2.
ילד עם נכות יהיה זכאי ל-14 עד 40 ימי שהות בנופשון בשנה.
פעילות הנופשון
3.
(א)	הנופשון מיועד לפעול כל ימות השנה.


(ב)	בנופשון יהיו פעילויות חינוכיות בילוי ונופש, ובמסגרת התוכנית יקבלו החניכים כלכלה מלאה.


(ג)	נופשון יכול להיות מופעל במסגרת קיימת המספקת שירותים נוספים לשהות ארוכה, או במסגרת המיוחדת לשהות קצרה.


(ד)	נופשון יקיים קבוצות נפרדות לילדים נכים המותאמות לגילם, למוגבלותם ולמידת תלותם.
ביצוע ותקנות
4.
השר יתקין תקנות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, בכל עניין הנוגע לביצועו, וכן בעניינים אלה:



(1)	קביעת מספר הימים שיאושרו למימוש הנופשון;



(2)	 התנאים התברואתיים, הבטיחותיים והחומריים הנדרשים מנופשון;



(3)	קביעת הרכב הצוות הטיפולי-מקצועי הנדרש;



(4)	דרכי הפניה וכללי השמה בנופשון;



(5)	נגישות המבנים המיועדים לשמש כנופשונים;



(6)	קיום פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה.
תחילה
5.
(א)	תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).


(ב)	תקנות ראשונות לפי חוק זה יותקנו תוך חמישה חודשים מיום התחילה.
דברי הסבר
	במדינת ישראל חיים כ-180,000 ילדים עם נכות מגיל לידה עד גיל 18.
	מדובר בילדים עם טווח רחב של נכויות המשתייכים לאוכלוסיית מטופלי אגף השיקום במשרד הרווחה: נכויות פיזיות קשות, המצריכות טיפול סיעודי מתמיד, ילדים עם לקויות חושיות (עיוורון וחירשות), ילדים עם תסמונות תורשתיות נדירות כגון תסמונת פראדר-וילי, ילדים עם הנמכה קוגניטיבית המלווה בהפרעות קשב וריכוז. מתוכם, כ-40% סובלים מנכות ביותר מתחום אחד, כגון נכות פיזית וחושית, נכות חושית וליקויי למידה וכדומה.
	רוב הילדים נמצאים בחיק משפחותיהם. הטיפול בילדים אלה מהווה מעמסה פיזית, נפשית ורגשית על המשפחה, מעמסה העלולה לגרום הזנחה פיזית ורגשית של הילדים הבריאים במשפחה, ואף עלולה לגרום לשחיקת המשפחה עד כדי קריסה, וכך להביא לידי החלטה להוציא את הילד למסגרת חוץ ביתית.
	בנוסף, לילדים עם נכויות אין כמעט הזדמנויות לבילוי שעות פנאי, הן בשל קשיי נגישות וקושי להשתלב במסגרות נורמטיביות של בני גילם, והן מהעדר מסגרות ייחודיות לבילוי שעות פנאי.
	מטרתה של הצעה זו היא לאפשר לכל ילד עם נכות שהות בנופשון למשך 14-40 ימים בשנה, בהם סופי שבוע, חגים וחופשות. 	
	מסגרת הנופשון באה לאפשר הקלה למשפחה, מסגרת למצבי חירום משפחתיים, מסגרת חברתית ומסגרת לבילוי שעות פנאי בהתאם לצרכיו ויכולותיו של הילד. הצעת חוק זו תאפשר מצד אחד הקלה למשפחות המתמודדות עם עול הטיפול בילד עם נכות ומצד שני נופש לילדים עם הנכות.
	מדינת ישראל מאפשרת יציאה לנופשון לילדים עם אוטיזם ולילדים בעלי פיגור. הצעת חוק זאת באה להחיל הטבה זאת גם על ילדים נכים והוריהם הזקוקים אף הם לנופש. עמותות שונות במגזר השלישי מממנות יציאה לנופשון למספר מצומצם של ילדים נכים מדי שנה. הצעת החוק באה להחזיר את החובה לטיפול בילד הנכה ומשפחתו לידי המדינה ולהחיל אותו על כלל אוכלוסיית הילדים הנכים.
	הצעת חוק זו כרוכה בתוספת תקציב נטו, עבור 10,000 ימי שהות בשנה, של 2.5 מליון ש"ח. 
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