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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022
הצעות חוק הממשלה - 1543, כ"ב באייר התשפ"ב, 23.5.2022

פרק א': הגדרות

בחוקזה-העהגדרות

"אדםעםמוגבלות"-תושבישראלשהוכרבהליךהכרהלפיפרקה',כאדםעםמוגבלות
הזכאילקבלשירותירווחה;לענייןזה,"תושבישראל"-מישהואתושבישראל

לענייןחוקהביטוחהלאומי;

"אדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית"-כהגדרתובחוקהסעד;

"אדםהמבקשהכרה"-אדםהמבקשלהיותמוכרכאדםעםמוגבלותהזכאילקבל
שירותירווחה;

בחוק ולהסדיר לעגן היא זה חוק של מטרתו  כללי
לקבלת מוגבלות עם אנשים של זכותם את 
אנשים של זכותם את לקדם כדי זאת, רווחהע שירותי
של לעקרונות בהתאם שוויוניים לחיים מוגבלות עם
חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-998ה
ושל מוגבלות(, עם לאנשים זכויות שוויון חוק - )להלן
אמנתהאו"םבדברזכויותאנשיםעםמוגבלויותשישראל
היאצדלהעשירותיהרווחהיינתנולאנשיםעםמוגבלות
בתחומיהחייםהשונים,באיכותסבירה,בתוךזמןסביר
וככלשניתןבמרחקסבירממקוםמגוריהםובקהילהועל
בסיסרצונותיהם,בחירותיהםוצורכיהם,תוךקידוםזכותם
לחייםעצמאייםואוטונומייםבקהילהוכןלצורךהגנתם
ושמירהעלטובתםוביטחונםוהכולבכפוףלמסגרתהמימון

כאמורבהוראותפרקט'המוצעשלהצעתהחוקע

אנשים של זכויותיהם של ההסדרהבחקיקה כיום
בלבד חלקית היא רווחה שירותי לקבלת מוגבלות עם
ומתייחסתרקלאנשיםעםמוגבלותמסוימת,כגוןמוגבלות
שכלית-התפתחותיתעלפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעם
מוגבלותשכליתהתפתחותית(,התשכ"ט-969ה)להלן-חוק
הסעד(,אולאוכלוסיותמסוימותבקבוצתגילמסוימת,כגון:
פעוטותעםמוגבלותעלפיחוקמעונותיוםשיקומיים,
קבוצות שיש לכך גורם זה דברים מצב התש"ס-2000ע
אוכלוסייהנרחבותשלאנשיםעםמוגבלותשזכויותיהם
לשירותירווחהאינןמוסדרותבחקיקהבאופןמקיףומפורשע

במהלךהשניםהאחרונותחלושינוייםמשמעותיים
היא, באשר מוגבלות, להגדרת ביחס הן ובעולם בארץ
באנשים הטיפול בתחום מקצועיות לתפיסות ביחס והן
עםמוגבלותעאחדהשינוייםהמשמעותייםהואהגדרת
המתבססת כהגדרה ולא רב–ממדית כתופעה מוגבלות
רקעלאבחנהרפואית,כךשישנומעברמגישהרפואית
לגישההוליסטיתעאחתהתוצאותהארגוניותשלהשינויים
מוגבלויות מינהל הקמת הייתה המקצועיות בתפיסות
במשרדהרווחהוהביטחוןהחברתי)להלן-משרדהרווחה(
בשנת7ה20,המהווהיחידהארגוניתחדשהשאיחדהאת

שפעלו מוגבלויות עם באנשים לטיפול היחידות שלוש
)אגף מוגבלות סוג לפי בחלוקה הרווחה במשרד אז עד
השיקום,השירותלטיפולבאדםעםאוטיזםוהאגףלטיפול
באדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(עהמינהלהוקם
מתוךתפיסהשלראייתהאדםבמרכזעלמאפייניוהרבים,

ואבחנתוכבעלמוגבלותהיארקאחדמהםע

מטרתחוקזההיאלהסדיראתמתןשירותיהרווחה
שבאחריות מוגבלות עם אנשים של האוכלוסיות לכלל
משרדהרווחה,תוךשילובןשלהתפיסותהחדשותשחלו
בתחוםזהבשניםהאחרונותכמפורטלעיל,בתהליכימתן

שירותירווחהלאנשיםעםמוגבלותע

הצעתהחוקגובשהעלידימינהלמוגבלויותבמשרד
הרווחה,במקביללסקירההשוואתיתשלהחקיקהבתחום
הליך הציבורע שיתוף של ולתהליך אחרות במדינות זה
עם התייעצות מפגשי השאר, בין כלל, הציבור שיתוף
אנשיםעםמוגבלות,עםנציגיארגוניםועםאנשימפתח
בתחום,הפצתסקרבקרבאלפיאנשיםעםמוגבלותובני
משפחותיהם,הפצתסקרבקרבאנשימקצועבתחוםוקיום

קבוצותמיקודע

פרק א'

מוצעלקבועמונחיםשוניםשמשתמשיםבהם  סעיף 1
המונחים עיקרי יוסברו להלן המוצעע בחוק 

שמוצעלהגדירםבחוקהמוצעע

להגדרה "אדם עם מוגבלות" -מוצעלקבועכיאדםעם
הביטוח בחוק כמשמעותו ישראל, תושב הוא מוגבלות
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ו99ה)להלן-חוקהביטוח
הלאומי(,שגורםמכיראישראתזכאותולשירותירווחה

בהליךהכרהמכוחהחוקהמוצעע

-מוצע להגדרה "גורם מאבחן" ולהגדרה "גורם מכיר" 
האלה: התפקידים שני בין הבחנה ישנה כי להבהיר
אנשי של צוות או מקצוע איש הוא מאבחן" "גורם
מקצועשיקבעאוימנההשרבאופןייעודילצורךאבחון
המוגבלותוהערכתרמתתמיכה,ו"גורםמכיר"הואאיש
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"גורםמאבחן"-כאמורבסעיף8;

"גורםמטפל"-אחדמאלה:

העובדהסוציאליהמטפלבאדםהמבקשלקבלשירותירווחהבמחלקה )ה(
לשירותיםחברתייםשבמקוםמגוריו;

העובדהסוציאלישלהמסגרתשבהניתניםלאנשיםעםמוגבלותשירותי )2(
דיורטיפוליים־שיקומייםאושירותיפעילותיומית;

גורםאחרשקבעהשרבצו; )3(

"גורםמכיר"-כאמורבסעיףהה;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלמשרדהרווחה;

"ועדתאבחון"-כהגדרתהבחוקהסעד;

"חוקאיגודיערים"-חוקאיגודיערים,התשט"ו-וו9הה;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ו99ה2;

"חוקמעונותיוםשיקומיים"-חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-32000;

שכלית־התפתחותית(, מוגבלות עם באנשים )טיפול הסעד חוק - הסעד" "חוק
התשכ"ט-969ה4;

"חוקשירותיהסעד"-חוקשירותיהסעד,התשי"ח-8ו9הו;

"חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"ח-998ה6;

"מוגבלות"-אחתאויותרמהמוגבלויותהמפורטותלהלןאומוגבלותאחרתשקבע
השרבצו,מתמשכתאוצפויהלהיותמתמשכת,אשרבשלהמוגבלתפקודושל

אדםבאופןמשמעותיבתחוםחייםאחדאויותרמתחומיהחייםהעיקריים:

במדריך או DSM–ה במדריך כהגדרתו - "אוטיזם" זה, לעניין אוטיזם; )ה(
אבחוןאחרשקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,אםקבע,אשרמתעדכנים
"מדריך זה, לעניין בתקנות; השר שקבע אחרות בהוראות או לזמן, מזמן
ה–DSM"-המדריךלסיווגולאבחוןהפרעותנפשיותשלהאגודההאמריקאית
,)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder( לפסיכיאטריה

במהדורתוהעדכניתביותר;

מקצועאוצוותשלאנשימקצועעםניסיוןמקצועיבתחום
המוגבלויות,שיקבעאוימנההשר,לצורךהכרהבאדם
כאדםעםמוגבלותובזכאותולקבלתשירותירווחהולצורך

קביעתרמתהתמיכהשלההואזקוקע

להגדרה "מוגבלות" -מוצעלקבועאתסוגיהמוגבלויות,
שהםסוגיהמוגבלויותשבאחריותמשרדהרווחה,אשר
ייכללובחוקהמוצעעכמוכןמוצעלהגדירבהצעתהחוק

אתהמונחמוגבלותכמצבשבוקיימתהנמכהתפקודית
להיות צפויה או מתמשכת לנורמה, ביחס משמעותית
מהמוגבלויות יותר או מאחת כתוצאה מתמשכת,

המפורטותבהגדרהזוע

כמשמעותו )ה(אוטיזם- כוללות: אלה מוגבלויות
DSM–המקובלתהיום,קריבהתאםלהגדרותבמדריךה
בחוזרים המפורטות הוראות פי על האבחנה ולכללי

ס"חהתשט"ו,עמ'48ע ה

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ה2ע 2

ס"חהתש"ס,עמ'69הע 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'32הע 4

ס"חהתשי"ח,עמ'03הע ו

ס"חהתשנ"ח,עמ'2והע 6
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מוגבלותשכלית־התפתחותית;לענייןזה,"מוגבלותשכלית־התפתחותית" )2(
-מוגבלותשוועדתאבחוןהחליטהכיהיאמוגבלותשכלית־התפתחותית

לפיחוקהסעד;

מוגבלותקוגניטיבית־נוירופסיכולוגית,כפישקבעהשר; )3(

מוגבלותמוטורית;לענייןזה,"מוגבלותמוטורית"- )4(

שקבעהשר -לקות שנים לושמונהעשרה מלאו שלא לגבימי )א(
שבשלהמוגבלתיכולתהתנועהוהניידותכפישקבעהשר;לקותכאמור
יכולהגםלהיותלקותהמזכהבקצבת"ילדנכה"לפיחוקהביטוחהלאומי;

לגבימישמלאולושמונהעשרהשנים-לקותשבשלהמוגבלתיכולת )ב(
התנועהוהניידותכפישקבעהשר;לקותכאמוריכולהגםלהיותלקות
בשלתסמונתנוירולוגיתמסוימתאולקותמסוימתבמערכתהלוקומוטורית
שנקבעהלגביה,לפיסימןג'לפרקט'לחוקהביטוחהלאומי,נכותרפואית

צמיתהבשיעורשל40%לפחות;

מוגבלותראייה;לענייןזה,"מוגבלותראייה"-ירידהבחדותהראייהאו )ו(
צמצוםבשדההראייה,כפישקבעהשר;

מוגבלותשמיעה;לענייןזה,"מוגבלותשמיעה"-ירידהבשמיעה,כפי )6(
שקבעהשר;

עיכובהתפתחותי-בילדיםעדגיל6;לענייןזה,"עיכובהתפתחותי"- )7(
מוגבלותאשרבשלהלאהושגואבניהדרךההתפתחותיות,כולןאוחלקן,כפי

שקבעהשר;

"מחלקהלשירותיםחברתיים"-מחלקהברשותמקומית,לרבותאגףאומינהללשירותים
חברתיים,אשרנותנתשירותירווחהלתושביהביןבעצמהוביןבאמצעותאיגוד

עריםמסוגאשכולרשויותמקומיותכמשמעותובפרקא'הלחוקאיגודיערים;

"מינהלמוגבלויות"-מינהלמוגבלויותבמשרדהרווחה;

"משרדהרווחה"-משרדהרווחהוהביטחוןהחברתי;

"נציג"-אפוטרופוסאומישישבידוייפויכוחמתמשךשנכנסלתוקפולפיהוראותחוק
הכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-962ה7,ולענייןאדםעםמוגבלות

שכלית־התפתחותית-גםהאחראיעליולפיהוראותחוקהסעד;

"רמתתמיכה"-כאמורבסעיף6;

שקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,אםקבע,או
בהוראותאחרותשיקבעשרהרווחה;)2(מוגבלותשכלית־
התפתחותית-מאחרשכברקיימתהגדרהשלמוגבלות
שכלית־התפתחותיתלפיחוקהסעד,מוצעבהגדרתמונח
זהלקבועכיקיוםמוגבלותזאתתהיהבהתאםלהחלטת
קוגניטיבית־ מוגבלות )3( הסעד; חוק לפי אבחון ועדת

שכלית מוגבלות היא זאת מוגבלות - נוירופסיכולוגית
השונהממוגבלותשכלית־התפתחותיתהנזכרתלעיל,שיש
מוגבלות )4( בתקנות; השר שיקבע נוספים אפיונים לה
התנועה ביכולת לקושי הגורמת מוגבלות - מוטורית
המנגנונים על השאר, בין תתבסס, וקביעתה והניידות,

הקיימיםשלהמוסדלביטוחלאומיעעקבהשוניבמנגנונים
אלהביןקטיניםלבגירים,עלההצורךלשמורעלהבחנה
ראייה; מוגבלות )ו( זאת; מוגבלות בהגדרת גם זאת
עיכוב - 6 גיל עד בילדים )7( שמיעה; מוגבלות )6(

התפתחותיע

יובהרכיבמסגרתרשימהזולאנכלליםביןהשאר
אנשיםעםמוגבלותחולפתאוכזאתהצפויהלחלוףוכן
אנשיםעםמוגבלותנפשיתואנשיםבמצבסיעודימורכב,
אשרהטיפולבהםנמצאבאחריותושלמשרדהבריאותע
עםזאת,איןבקיומןשלמוגבלויותאלהכדילמנועהכרה
בזכאותלשירותירווחהלפיהחוקהמוצע,אםלאדםכאמור

ס"חהתשכ"ב,עמ'20הע 7
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"שירותירווחה"-שירותירווחהלפיחוקזה;

"השר"-שרהרווחהוהביטחוןהחברתיע

פרק ב': מטרה ועקרונות

מטרתושלחוקזההיאלהסדירולעגןאתזכותושלאדםעםמוגבלותלקבלשירותי2עמטרתהחוק
רווחה,לשםקידוםכלאלה:

זכותולחייםעצמאייםואוטונומיים; )ה(

השתתפותוהשוויוניתוהפעילהבחברהובקהילה; )2(

הגנהושמירהעלטובתווביטחונוע )3(

עקרונותבמתן
שירותירווחה

לאנשיםעם
מוגבלות

שירותירווחהיינתנובתחומיחייםשוניםלאדםעםמוגבלות,לרבותלמשפחתו3ע )א(
בקשרלטיפולבו,בהתאםלעקרונותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותולעקרונות
האמנהבדברזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות,לרבותבהתאםלעקרונותשלהלן,

והכולבכפוףלאמורבסעיף4:

שירותירווחהיינתנותוךהקפדהעלכבודהאדםעםהמוגבלותוחירותו )ה(
והגנהעלזכויותיו;

שירותירווחהיינתנוכדילקדםחייםעצמאייםשלאנשיםעםמוגבלות )2(
ושילובםבקהילה,ביןהשארבאמצעותצמצוםהדרגתישלמגוריאנשיםעם

מוגבלותבמסגרותמרובותדיירים;

שירותירווחהיינתנועלבסיסרצונותיו,בחירותיו,צרכיו,יכולותיווכישוריו )3(
שלהאדםעםהמוגבלות,תוךהשתתפותובהליךבחירתהשירותיםהמתאימים
לובהתאםלתחומיםהמנוייםבתוספת,ובהתאםלרמתהתמיכהשנקבעהלו

ולשיקולדעתמקצועי,וכןיינתנולצורךהגנתוושמירהעלטובתווביטחונו;

שירותירווחהיינתנובאיכותסבירה,בתוךזמןסבירוככלשניתןבמסגרת )4(
הקהילהובמרחקסבירממקוםמגוריושלהאדםעםהמוגבלותע

אףישמוגבלותמוכרתלפיהחוקהמוצעשמאפשרתקבלת
שירותירווחהלפיוענוסףעלכךמוצעלהסמיךאתהשר
לקבועסוגימוגבלויותנוספיםבמידתהצורך,שייכללובחוק
המוצעעמוגבלויותנוספותכאמורייווספובאמצעותצווים
שהשריוציא,לנוכחהצורךלשמורעלהגמישותהנדרשתע

שירותי כי לקבוע מוצע - רווחה"  "שירותי  להגדרה 
הרווחהשאדםעםמוגבלותיהיהזכאילהםלפיהחוק
המוצע,יינתנובתחומיםהמפורטיםבתוספתלחוקהמוצע

ובהגבלותהקבועותבהוראותהחוקע

פרק ב'

הסדרה החוק: מטרת את לקבוע מוצע  סעיף 2 
ועיגוןשלזכותםשלאנשיםעםמוגבלותלקבל 
לחיים זכותם את לקדם כדי בהם שיש רווחה שירותי
שוויונית השתתפות לשם וכן ואוטונומיים, עצמאיים
על ושמירה הגנתם ולצורך ובקהילה בחברה ופעילה

טובתםוביטחונםע

יינתנו שלפיהם העקרונות את לקבוע מוצע  סעיף 3
לרבות מוגבלות, עם לאדם רווחה שירותי 
לשםסיועלמשפחתולצורךהטיפולבו,בכפוףלמסגרת
המימוןעבהתאםלכךוכפישהוסברבחלקהכללישלדברי
בתחומי יינתנו רווחה שירותי כי לקבוע מוצע ההסבר,
החייםהשונים,באיכותסבירה,בתוךזמןסבירוככלשניתן
במרחקסבירממקוםמגוריוובקהילהעשירותירווחהאלה
אףיינתנועלבסיסרצונותיו,בחירותיו,צרכיו,יכולותיו
וכישוריושלהאדםעםהמוגבלותובהתאםלרמתהתמיכה
שנקבעהלוועלפישיקולהדעתהמקצועיוכןלצורךהגנתו
ושמירהעלטובתווביטחונועשירותירווחהאלהיינתנו
בהתאםלעקרונותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
ואמנתהאו"םבדברזכויותאנשיםעםמוגבלויותוכדי
ושילוב ואוטונומיים עצמאיים חיים השאר, בין לקדם,
בקהילהולצמצםבאופןהדרגתימגוריםבמסגרותמרובות
האדם כבוד על הקפדה כוללים: אלה עקרונות דייריםע
וחירותווהגנהעלזכויותיווכןהשתתפותושלהאדםעם
המוגבלותבהליךבחירתהשירותיםהמתאימיםלובהתאם

לתחומיםהמנוייםבתוספתע
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בסעיףזה,"האמנהבדברזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות"-האמנהבדבר )ב(
זכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויותשנחתמהביוםכ"בבכסלוהתשס"ז)3הבדצמבר

2006(ע

מתןשירותירווחה
בכפוףלמסגרת

המימון

שירותירווחהיינתנובכפוףלמסגרתהמימוןכאמורבפרקט'ע4ע

פרק ג': הזכות לשירותי רווחה

הזכותלקבל
שירותירווחה

ותחומישירותי
רווחה

אדםעםמוגבלותזכאילקבלשירותירווחה,אשריינתנולולפיחוקזה,בהתאםוע )א(
לעקרונותהאמוריםבסעיף3ובכפוףלמסגרתהמימוןכאמורבפרקט'ע

שירותירווחהכאמורבסעיףקטן)א(,יינתנולאדםעםמוגבלותבתחומיםהמנויים )ב(
בתוספת;השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,רשאי,

בצו,להוסיףעלהתחומיםהמנוייםבתוספתאולגרועמהםע

השריקבעמדרגשלרמותתמיכהשלהזקוקיםאנשיםעםמוגבלות,ואתהיקף6ערמותתמיכה )א(
שירותיהרווחהשהםזכאיםלולפיהמדרגהאמורע

בקביעתמדרגרמותהתמיכהיובאובחשבוןהיכולותוהקשייםשלאנשיםעם )ב(
מוגבלותוהיקףהסיועהנדרשלהםע

שירותירווחהיינתנולאדםעםמוגבלותעלידירשותמקומיתאועלידימשרד7עמתןשירותירווחה )א(
הרווחה,אומימטעמםע

לזכאים משותפים רווחה שירותי לתת רשאיות סמוכות מקומיות רשויות )ב(
המתגורריםבתחומןבאמצעותאיגודעריםמסוגאשכולרשויותמקומיותכמשמעותו

בפרקא'הלחוקאיגודיעריםע

הרווחה שירותי כי ולהבהיר לקבוע מוצע  סעיף 4
המפורטת המימון למסגרת בכפוף יינתנו 

בפרקט'המוצעע

פרק ג'

ההסבר דברי של הכללי בחלק שהוסבר כפי  סעיף 5
לעגן מוצע המוצע, 3 לסעיף ההסבר ובדברי 
בחקיקהאתזכותושלאדםעםמוגבלותלשירותירווחה,
אשריינתנולולפיחוקזה,בתחומיהחייםהשונים,באיכות
סבירה,בתוךזמןסבירוככלשניתןבמרחקסבירממקום
צרכיו, בחירותיו, רצונותיו, בסיס על ובקהילה, מגוריו
יכולותיווכישוריוובהתאםלרמתהתמיכהשנקבעהלו
ולשיקולדעתמקצועי,וכןלצורךהגנתוושמירהעלטובתו
ובטחונווהכלבכפוףלמסגרתמקורותהמימוןשנקבעולכך
בפרקט'המוצעעסעיףזהמשקף,ביןהשאר,אתהעיקרון
שלפיורצונושלהאדםובחירותיוהםשיקוליםמרכזיים
רמת צרכיו, לצד רווחה לשירותי זכאותו על בהחלטה
התמיכהשנקבעהלוולשיקולדעתמקצועיוכןשיקולים
הנוגעיםלהגנתוולשמירתטובתווביטחונועהאמורתואם
עם אנשים זכויות בדבר האו"ם אמנת עקרונות את
מוגבלויותואתמסקנותהליךהשיתוףשנעשהעםהציבור,

כנזכרבחלקהכללישלדבריההסברע

כמוכןמוצעלהסמיךאתהשר,בהסכמתשרהאוצר
ובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,להוסיףבצו
עלהתחומיםוהשירותיםהמנוייםבתוספתולגרועמהםע

מוצעלקבועכיהשריקבעמדרגרמותתמיכה,  סעיף 6
כסולםהמשקףאתהצורךשלאוכלוסייתאנשים 
החוק לפי רווחה שירותי לקבלת הזכאים מוגבלות עם
המוצע,בסיועבתחומיחייםשוניםוכןיקבעאתהיקפם

שלאותםשירותיםע

מטרתההתאמהשלשירותיהרווחהלרמתהתמיכה
שלהאדםנועדהלשפראתהיצעהשירותיםהניתןעל
יינתנו האפשר במידת כי ולהבטיח הרווחה משרד ידי
השירותיםבהתאםלמצבו,צרכיוותפקודושלהאדםעם

המוגבלות,ולארקבהתאםלסוגהמוגבלותשלוע

בתחום חדשנית מקצועית תפיסה בעיגון מדובר
המוגבלויותשלפיההאדםאינומוגדראךורקעלסמך
היא ההגדרה אלא המוגבלות, של הרפואית ההגדרה
הוליסטיתהכוללתהיבטיםנרחביםבחייושלאדםבהקשר
למרכיבים התייחסות תוך והסביבתי, התפקודי האישי,
היקף את קובעת התמיכה רמת ביו־פסיכו־סוציאלייםע
התשומותשיינתנולאנשיםעםמוגבלות,כאשרהתמיכה
רווחה שירותי מתן דרך תהיה האדם שיקבל הפרטנית
מותאמיםותיקבעבמסגרתתוכניתמעניםאישיתאובדרך

אחרת,בהתאםלעקרונותהחוקהמוצעע

מוצעלקבועכישירותירווחהלפיהחוקהמוצע  סעיף 7
הרשות ידי על מוגבלות עם לאדם יינתנו 
המקומיתאועלידימשרדהרווחה,אומימטעמם)כדוגמת
נותן ידי על מסופקים האמורים השירותים שבו מצב
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פרק ד': הליך האבחון

השריקבעבתקנותאישמקצועאוצוותשלאנשימקצועמהמפורטיםלהלןאשר8עגורםמאבחן )א(
יהיומוסמכיםלאבחןאתקיומהשלמוגבלותאצלאדםולהעריךאתרמתהתמיכה

שלההואזקוק,בהתאםלסוגהמוגבלות,וכןיקבעאתתנאיכשירותםוניסיונם:

רופא; )ה(

פסיכולוג; )2(

עובדסוציאלי; )3(

אישחינוך; )4(

עוסקבמקצועותהבריאותכהגדרתםבחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות )ו(
הבריאות,התשס"ח-82008ע

השררשאילמנותלגורםמאבחן,אישמקצועאוצוותשלאנשימקצועשהתקיימו )ב(
בהםהוראותסעיףקטן)א(;הודעהעלמינויכאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד

הרווחהע

דרכיהאבחון
והערכתרמת

התמיכה

 השריקבעבתקנותהוראותלביצועדרכיהאבחוןוהערכתרמתהתמיכהשלאדם9ע
המבקשהכרהושלאדםעםמוגבלות,אםישצורךבכךלפיחוקזהע

מסירתתוצאות
האבחוןוהערכת

רמתהתמיכה

הגורםהמאבחןימסורלאדםעםמוגבלותאולאדםהמבקשהכרה,לנציגואולגורם0הע
המטפל,בכפוףלהסכמתושלהאדםאושלנציגו,אתתוצאותהאבחוןותוצאותהערכת

רמתהתמיכה,אםנערכהע

פרק ה': הליך ההכרה

השריקבעבתקנותאישמקצועאוצוותשלאנשימקצוע,בעליניסיוןמקצועיההעגורםמכיר )א(
בתחוםהמוגבלויות,אשריהיומוסמכיםלהכירבאדםכאדםעםמוגבלותובזכאותו

לקבלשירותירווחהוכןלקבועאתרמתהתמיכהשלההואזקוקע

שירותים(עזאתועוד,מוצעלהבהירשבהתאםלהסדרים
הקיימים,רשויותמקומיותסמוכותיכולותלתתשירותי

רווחהמשותפיםלזכאיםשמתגורריםבתחומןע

פרק ד'

מוצעלקבועכיאבחוןקיומהשלמוגבלותאצל  סעיפים
אדםשמבקשלהיותמוכרכאדםעםמוגבלות  8 ו–9
לפיחוקזה,והערכתרמתהתמיכהשלההוא 
זקוק,יבוצעובידיגורםמאבחןשהואאישמקצועאוצוות
שלאנשיהמקצועהעוסקיםבאחדמהמקצועותהמפורטים
ביצוע בתקנותע שייקבעו תנאים לפי המוצע, 8 בסעיף
על השאר, בין מתבססים, תמיכה רמת והערכת אבחון
הערכתמצבושלהאדם,מאפייניתפקודו,קשייו,חוזקותיו

וצרכיוהטיפולייםע

מוצעלקבועכיהגורםהמאבחןימסורלאדם  סעיף 10
שמבקשלהיותמוכרכאדםעםמוגבלותאולאדם 
עםמוגבלות,אולנציגואולגורםהמטפל,בכפוףלהסכמת
האדםאונציגו,אתתוצאותהאבחוןותוצאותהערכתרמת

התמיכהשלההואזקוק)אםיהיהצורךבכך(וזאת,בין
השאר,כדילאפשרלולהעלותאתטיעוניו,אםירצהבכך,

בפניהגורםהמכיר,טרםשיקבלאתהחלטותיובעניינוע

פרק ה'

מוצעלקבועכיהכרהבאדםכאדםעםמוגבלות  סעיפים
וזכאותולשירותירווחהלפיחוקזה,וכןקביעת  11 עד 13

בידי יבוצעו זקוק, הוא שלה התמיכה רמת 
גורםמכיר,שהואאישמקצועאוצוותשלאנשימקצוע,
בעליניסיוןבתחוםהמוגבלויותעהליךההכרהיבוצעלפי
התנאיםשייקבעובתקנותוזאתלאחרשהועברואלהגורם
המכירתוצאותהאבחוןשלהאדםהמאובחןוהערכתרמת
נוסףשהובא וחומר וכןכלטיעון נערכה( התמיכה)אם
לפניועלידיהאדםהאמור,נציגווהגורםהמטפלעבאשר
לנושאהערכתרמתהתמיכה,יצויןכיהערכהזאתתתבצע
בהתאםלצורך,וישנםמצביםשבהםהדברלאיידרשכגון
מצבשבועצםקביעתקיומהשלהמוגבלותתקבעגםרמת
תמיכהבסיסית,שלגביהלאיהיהצורךבהערכהנפרדתע

ס"חהתשס"ח,עמ'720ע 8
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במסגרתסמכותולפיסעיףקטן)א(,רשאיהשרלמנותכגורםמכיר,אישמקצוע )ב(
אוצוותשלאנשימקצוע,בעליניסיוןמקצועיבתחוםהמוגבלויותע

השריקבעבתקנותאתהתנאיםלהכרהבאדםכאדםעםמוגבלותובזכאותולקבל2העהתנאיםלהכרה
שירותירווחהוכןאתהתנאיםלקביעתרמתהתמיכהשלההואזקוקע

תוצאותהאבחוןוהערכתרמתהתמיכהכאמורבסעיף0היימסרולגורםהמכיר3העהליךההכרה )א(
עלידיאחדמאלה:

הגורםהמאבחן,ובלבדשניתנהלכךהסכמתושלהאדםעםהמוגבלותאו )ה(
האדםהמבקשהכרה,אונציגו;

האדםעםהמוגבלותאוהאדםהמבקשהכרה,אונציגו; )2(

עם האדם של הסכמתו לכך שניתנה ובלבד ישנו, אם המטפל, הגורם )3(
המוגבלותאוהאדםהמבקשהכרה,אונציגוע

אדםעםמוגבלותאואדםהמבקשהכרהרשאילהביא,בעצמו,באמצעותנציגו )ב(
אובאמצעותהגורםהמטפל,אתטיעוניולפניהגורםהמכירוכןלמסורלגורםהמכיר

כלמידע,טרםשיקבלהחלטהבעניינוע

הגורםהמכיררשאילהכירבאדםשעניינוהובאלפניו,כאדםעםמוגבלותובזכאותו4העהחלטתגורםמכיר
לקבלשירותירווחה,וכןלקבוע,במידתהצורך,אתרמתהתמיכהשלההואזקוק,על
0ה,וכןעלסמךכל סמךתוצאותהאבחוןוהערכתרמתהתמיכההאמורותבסעיף
טיעוןוחומרנוסףשהביאלפניוהאדםעםהמוגבלותאוהאדםמבקשההכרה,נציגו,

אוהגורםהמטפלע

בחינהמחודשת
בידיהגורםהמכיר

אדםעםמוגבלותאואדםהמבקשהכרה,נציגו,אוהגורםהמטפל,רשאילהגישוהע )א(
בקשהמנומקתלגורםהמכירלצורךבחינהמחודשתשלהחלטותיובנוגעלאדםשעניינו

הובאלפניוע

הגורםהמכיררשאילערוךבחינהמחודשתשלהחלטתובהתאםלבקשהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אומיוזמתוע

המאבחן, הגורם של מלאכתו גמר לאחר כי מוצע
אםהאדםהמאובחןאונציגוהסכיםלכך,יעבירהגורם
המאבחןאתתוצאותהאבחוןוהערכתרמתהתמיכה)אם
נערכה(,לגורםהמכירענוסףעלכך,חומריםאלהיכולים
המאובחן האדם ידי על המכיר לגורם מועברים להיות
עצמואונציגו,אועלידיהגורםהמטפל,בכפוףלהסכמת
האדםהמאובחןאונציגועמלבדהחומרהאמור,יכולהאדם
המאובחןעצמו,נציגואוהגורםהמטפללהביאכלטיעון
את שיקבל בטרם המכיר, הגורם לפני מטעמו חומר או

החלטותיולגביוע

מוצעלקבועכילאחרגמרהבירור,רשאיהגורם  סעיף 14
המכירלהכירבאדםשעניינוהובאלפניוכאדם 
עםמוגבלותובזכאותולשירותירווחהוכןלקבועאתרמת

התמיכהשלההואזקוקע

מוצעלקבועכיהגורםהמכיריהיהרשאילבחון  סעיף 15 
מחדשאתההחלטותהקודמותבענייןההכרה, 
הגורם או נציגו המאובחן, האדם של בקשתו פי על הן

המטפלוהןמיוזמתועלצורךבחינהמחודשת,יכולהאדם
עצמו,נציגואוהגורםהמטפללהביאכלטיעוןאוחומר
החלטותיו את שיקבל טרם המכיר, הגורם לפני מטעמו

בעניינוע

בהחלטתובבחינההמחודשתרשאיהגורםהמכיר
לאשראתהחלטתו,לשנותהאולבטלהע

יצויןכיבחינהמחודשתנדרשתלמשלעקבמצבים
שעלובעברשבהםהתבררכיקביעותבקשרלענייניםכגון
קיוםהמוגבלות,התבססועלמידעשגויאומוטעה,או
שחלשינוימהותיבמצבושלהאדםביחסלמצבובמועד
שבונקבעכיהואאדםעםמוגבלותעבהקשרזהיצויןכי
מצבושלהאדםאינובהכרחסטטיויכוללהשתנותלאורך
שנותחייוומצביחייווזאתבייחודלנוכחכךששירותי
הרווחהלאנשיםעםמוגבלותניתניםלטווחארוךולעיתים

לאורךשניםרבותע
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עם לאדם שנתן לאחר המחודשת בבחינה החלטתו את יקבל המכיר הגורם )ג(
מוגבלותשעניינוהובאלפניו,לנציגואולגורםהמטפל,הזדמנותנאותהלהביאאת

טענותיולפניוולמסורלוכלחומרמטעמוע

בהחלטתובבחינההמחודשתרשאיהגורםהמכירלאשראתהחלטתו,לשנותה )ד(
אולבטלהע

החזרתענייןלגורם
מאבחןוהוראה
להשלמתמידע

כדילקבלאתהחלטתוכאמורבסעיפים4הו־וה,רשאיהגורםהמכירלהחליט-6הע

להחזיראתהענייןלגורםהמאבחןאולגורםמאבחןאחר,כדישיערוךבדיקות )ה(
נוספותוישובויקבעלפיתוצאותיהןאתהאבחון;

להורותלאדםעםמוגבלותאולאדםהמבקשהכרה,לנציגואולגורםהמטפל,על )2(
השלמתמידע,לרבותהמצאתחומריםע

הודעהעלמתן
החלטתהגורם

המכיר

הגורםהמכירימסוראתהחלטתולפיסעיפים4ה,והו–6הלאדםעםהמוגבלות,לנציגו7הע
ולגורםהמטפל,בסמוךלמועדקבלתההחלטהע

פרק ו': שירותי רווחה מותאמים 

זכאותלשירותי
רווחהמותאמים

אדםעםמוגבלותזכאילקבלשירותירווחהשהותאמולולפיסעיף9ה,מתוךהיקף8הע
שירותיהרווחהשנקבעולרמתהתמיכהשלההואזכאי,כולםאוחלקם,בהתאם
לעקרונותהאמוריםבסעיף3ובכפוףלמסגרתהמימוןכאמורבפרקט')בפרקזה-שירותי

רווחהמותאמים(ע

תוכניתלמתן
מענהאישיאו

הסדראחר

שירותירווחהמותאמיםיינתנולאדםעםמוגבלותלפיתוכניתמעניםאישיתאו9הע )א(
לפיהסדראחרשיקבעהשר,והכולבהתאםלהוראותשיקבעהשרע

שירותירווחהמותאמיםיאושרובידימינהלהמוגבלויותאוהמחלקהלשירותים )ב(
חברתיים,כפישיקבעהשרע

בסעיףזה,"תוכניתמעניםאישית"-תוכניתהמגובשתבידיאדםעםמוגבלות )ג(
ונציגו,יחדעםהגורםהמטפלאועםנציגמינהלמוגבלויות,לפיהעניין,שבהייקבעו
שירותיהרווחההמותאמיםשזכאילקבלהאדםעםהמוגבלות,והכולבהתאםלהוראות

שיקבעהשרע

בעניין או ההכרה בעניין החלטה לקבל כדי  סעיף 16
הבחינההמחודשתלפיפרקזה,רשאיהגורם 
לגורם או המאבחן לגורם העניין את להחזיר המכיר
מאבחןאחר,כדישיערכובדיקותנוספותוישובוויערכו
לפיתוצאותיהםאתהאבחון,אויורועלהשלמתמידע,

לרבותהשלמתחומריםע

הגורם החלטת על הודעה כי לקבוע מוצע  סעיף 17 
המכירלפיסעיפים4ה,והו–6ההמוצעיםתימסר 
לאדםעםמוגבלות,לנציגוולגורםהמטפל,בסמוךלמועד

קבלתההחלטהע

פרק ו'

בסעיףזהמוצעלקבועאתזכותושלאדםעם  סעיפים 
לעקרונות בהתאם רווחה לשירותי מוגבלות  18 ו–19
מקורות למסגרת ובכפוף 3 בסעיף המפורטים 
לרמת בהתאם פרטני, באופן לו המותאמים המימון,

התמיכהשנקבעהלוע

לאדם שיינתנו מסוימים רווחה בשירותי מדובר
עםמוגבלותמתוךהיקףשירותיהרווחהשנקבעלרמת

התמיכהשאליההואמשתייך,כולםאוחלקםע

לאחרקביעתהגורםהמכירשהאדםשעניינוהובא
לפניוהואאדםעםמוגבלותאשרזכאילשירותירווחה,
וכןלאחרקביעתרמתהתמיכהשלההואזקוק,ייקבעו
שירותי שהם מותאמים רווחה שירותי האמור לאדם
הנ"לעשירותירווחה לאדם הרווחההמסוימיםשיינתנו
באמצעות מוגבלות עם לאדם יינתנו כאמור מותאמים
תוכניתמעניםאישיתכמקובלהיוםאובדרךאחרת,עלידי
הרשותהמקומיתאועלידימשרדהרווחהאומימטעמם

ובאישורם,והפירוטשלההסדרייקבעבתקנותע
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פרק ז': ערר

עררשלאדםעם
מוגבלותשאינה
מוגבלותשכלית־

התפתחותית

הכרה20ע המבקש אדם או שכלית־התפתחותית מוגבלות שאינה מוגבלות עם אדם
במוגבלותשאינהמוגבלותשכלית־התפתחותית,הרואהאתעצמונפגעמהחלטה
שלגורםמכירלפיהוראותפרקה'אומהחלטהשלמינהלהמוגבלויותאוהמחלקה
לשירותיםחברתייםבענייןאישורשירותיםמותאמיםלפיסעיף9ה)ב(,אונציגו,רשאי
לערורעליהלפניועדתעררלפיהוראותחוקשירותיהסעד,ויחולולענייןזההוראות

לפיחוקשירותיהסעדבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

פרק ז'

עקבהצורךהדחוףלחוקקאתהחוקהמוצע,והעדר
הסעד חוק את מלא באופן לשלב זה בשלב האפשרות
שמסדירמתןשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלותשכלית־

התפתחותית,בשל,ביןהשאר,המורכבותהכרוכהבהסדר
להשאיר הוחלט בו, הקבועים ההגנה ובהסדרי הפלילי
לפישעהאתחוקהסעדבתוקף,יחדעםביצועהתאמות
מזעריותבושיאפשרואתהחיבורשלוושלאוכלוסיית
אנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,לחוקהמוצעע
לפיכך,כאשריפורטוהסדריהגורםהמאבחןוהגורםהמכיר
בתקנותשיותקנולפיהחוקהמוצע,תשמשועדתהאבחון
שלחוקהסעדכגורםמאבחןוגםכגורםמכירלגביאנשים
עםמוגבלותשכלית־התפתחותיתוזאתבהתאםלתפקידיה
שנקבעובחוקהסעדעיצויןכיבהתאםלהוראותחוקהסעד,
קובעתועדתהאבחוןאםאדםשעניינוהובאלפניההוא
אדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,ואםהיאמוצאת
שהואאכןאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,מהן
שמופיעים הסעד לחוק התיקונים לפי בוע הטיפול דרכי
40המוצע,ועדתהאבחון,במסגרתקביעתדרכי בסעיף
טיפול,אףתקבעאתסוגיהשירותיםהמותאמיםשאדםעם
מוגבלותשכלית־התפתחותיתיהיהזכאילקבל,לפיהחוק
מסוימים מותאמים שירותים לקבוע תוכל ואף המוצע
במידתהצורך,כגוןבמצבשבוישחילוקידעותביןאדםעם
מוגבלותשכלית־התפתחותיתונציגולביןהגורםהמטפל
שהאדם המסוימים המותאמים הרווחה בנושאשירותי
הנ"לאמורלקבללפיפרקו'שלהחוקהמוצעעלאחרמתן
החלטותיהשלועדתהאבחוןבענייניםאלה,ההחלטות
החוק המטפללצורךיישומןלפיהוראות לגורם יועברו
המוצע,בקשרלקביעתשירותיהרווחההמותאמיםלאותו
אדםובאישורהרשותהמקומית,בדומהלהסדרשיחול
עלחלקניכרשלאוכלוסייתאנשיםעםמוגבלותהזכאית
לשירותירווחהלפיהחוקהמוצע,כגוןבאמצעותתוכנית

מעניםאישיתע

בתקנות יפורט לעיל המתואר התהליך כי יצוין
שיותקנולפיהחוקהמוצע,בדומהלכלשאראוכלוסיות
שלאנשיםעםמוגבלותהזכאיםלקבלשירותירווחהלפי

החוקהמוצעע

ו'המוצע, כפישהוזכרלעילבדבריההסברלפרק
לגביאנשיםעםמוגבלותהזכאיםלשירותירווחהלפיהחוק
המוצע,שאינםאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,

שירותירווחהמותאמיםייקבעויחדעםהגורםהמטפל
אויחדעםנציגמינהלמוגבלויותשבמשרדהרווחה,או
מימטעמם,ובאישורםשלהרשותהמקומיתאושלמשרד
שיפורטו המכיר הגורם בהסדרי כך, על נוסף הרווחהע
מתאימים במקרים המוצע, החוק לפי שיותקנו בתקנות
שבהםקייםאבחוןשלהמוגבלותשלגורםשלטוניאחר,
יהיהניתןלקבועשהגורםהמטפל,כגוןהעובדהסוציאלי

המטפלברשותהמקומית,ישמשגםכגורםהמכירע

לנוכחהמורכבותהמפורטתלעיל,ישצורךלקבועשני
הסדריםאודותהגשתערריםעלההחלטותשלהגורמים
מתן של התהליך במסגרת החלטות שמקבלים השונים

שירותירווחהלאנשיםעםמוגבלותלפיהחוקהמוצעע

באשרלהחלטותשיינתנולגביאנשיםעםמוגבלות
החלטות כגון שכלית־התפתחותית, מוגבלות שאינה
שיינתנועלידיהגורםהמכירבענייןההכרהבאדםשמבקש
הכרהכאדםעםמוגבלותהזכאילשירותירווחה,אובעניין
רמתהתמיכהשלההואזקוק,אוהחלטותבקשרלמתן
שירותירווחהמותאמיםלפיפרקו',ההסדרשלערריהיה
לפימנגנוןהעררהקייםבחוקשירותיהסעד,התשי"ח-8ו9ה
)להלן-חוקשירותיהסעד()סעיף20המוצע,כפישיפורט

להלן(ע

בנוגעלהחלטותשיינתנולגביאנשיםעםמוגבלות
שכלית־התפתחותית,אםמדוברבהגשתעררעלהחלטת
ועדתהאבחוןלפיהחוקהמוצעכגורםמכיראוכגורם
שקובעסוגיםשלשירותירווחהמותאמיםאושירותרווחה
מותאםמסויםבמסגרתהחלטתהבענייןדרכיטיפוללפי
סעיף7)א(לחוקהסעד,יהיהרשאיהאדםשעניינונדוןלפני
ועדתאבחוןונציגולהגישעררלוועדתהעררשכברקיימת
לפיחוקהסעדוזאתלפיההוראותשלהחוקהאמור)סעיף
מדובר אם זאת, לעומת להלן(ע שיפורט כפי המוצע, ה2
במצבשבוחולקהאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית
על החלטה בעניין המטפל הגורם החלטת על נציגו או
שירותירווחהמותאמיםמסוימיםבעבורושניתנהבמסגרת
דרכיטיפולשנקבעועלידיועדתאבחון,רשאיםהואאו
במחלוקת שתכריע אבחון לוועדת פנייה להגיש נציגו
במסגרתסמכותהלקבועדרכיטיפוללפיחוקהסעד)סעיף

ה2המוצע,כפישיפורטלהלן(ע

מוצעלהסמיךועדתעררלפיחוקשירותיהסעד,  סעיף 20 
מוגבלות עם אדם ידי על שהוגש בערר לדון 
שאינהמוגבלותשכלית־התפתחותיתאונציגו,הןלגבי
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במקוםהעובדהסוציאליהאמורבסעיף2)ה()3(לחוקשירותיהסעד,רשאיהשר )ה(
למנותאישמקצועשהואבעלניסיוןשלשבעשניםלפחותבתחוםהמוגבלויות,שאינו

עובדמשרדהרווחהואינועובדרשותמקומית;

במקוםהאמורבסעיף2)ז(ו–)ח(לחוקשירותיהסעד,יקראו"בעררלפיסעיףזה, )2(
מוסמכתועדתהעררלקבלאתהחלטתהלפיהוראותסעיף37לחוקבתידיןמינהלייםע";

בסעיף2)ט(לחוקשירותיהסעד,אחריפסקה)2(יקראו: )3(

לביתמשפטלענייניםמינהלייםיהיוהסמכויותהנתונותלביתמשפט )3("
מחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקבתידיןמינהלייםע";

עלאףהאמורבסעיף2)הה(לחוקשירותיהסעדוסעיף26)ג(לחוקבתידיןמינהליים, )4(
ועדתהערררשאיתלדוןולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,גם
אםביקשהעורראונציגולטעוןבעלפה,אםמצאהשאיןבכךכדילפגועבעשייתצדק

בעניינושלהעוררע

לפי המכיר הגורם ידי על לגביו שהתקבלה ההחלטה
פרקה'המוצע,והןלגביההחלטהשהתקבלהלגביובידי
מינהלמוגבלויותבמשרדהרווחהאוהמחלקהלשירותים
חברתיים,בענייןאישורשירותירווחהמותאמיםלפיפרק

ו'המוצעע

כמוכןמוצעלהחילאתההוראותלפיחוקשירותי
ובשינויים המחויבים בשינויים כאמור, ערר על הסעד

נוספיםכמפורטלהלן:

בהרכבועדתהעררשתדוןבעררלפיהחוקהמוצע, )ה(
במקוםעובדסוציאלישמשמשכחברהוועדהבהרכבה
הרגיללפיסעיף2)ה()3(לחוקשירותיהסעד,רשאיהשר
למנותלחברהוועדהאישמקצועשהואבעלניסיוןשל
שבעשניםלפחותבתחוםהמוגבלויותושאינועובדמשרד

הרווחהאועובדהרשותהמקומיתע

יצויןכיהשינויבהרכבועדתהעררהמתוארלעילנדרש
כדילהתאיםאתהרכבהוועדהלמהותהערריםשיוגשו
אליהלפיהחוקהמוצעבקשרלמתןשירותירווחהלאנשים

עםמוגבלות;

עלפיסעיף37שלחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב- )2(
992ה)להלן-חוקבתידיןמינהליים(,ועדתהעררמוסמכת
לבטלה לשנותה, עוררים, שעליה ההחלטה את לאשר
ולקבלהחלטהאחרתבמקומהאולהחזיראתהענייןעם

הוראותלרשותשהחליטהע

על גם הוחל מינהליים דין בתי שחוק למרות כי יצוין
שירותי פיחוק על שירותיהסעד, וועדותעררלפיחוק
הסעדהקיים,כאשרועדתהעררדנהבעררעלהחלטה
ולאשר הערר את לדחות רשאית היא סעד מתן בעניין
אתההחלטהשעורריםעליה,לשנותה,לבטלהאולחייב
אתהמחלקהלשירותיםחברתייםלבדוקשובאתבקשת
העוררלפיהוראותשתיתןוגםבלאהוראותעלעומתזאת,

מתן בעניין החלטה על בערר דנה הערר ועדת כאשר
טיפולסוציאלי,היארשאיתלדחותאתהעררולאשראת
ההחלטהשעורריםעליהאולחייבאתהמחלקהלשירותים
חברתייםלבדוקשובאתבקשתהעוררלפיהוראותשתיתן

אוגםבלאהוראותע

המפורטתלעילומאחרשבהקשרשל לנוכחהמורכבות
ערריםעלההחלטותשיתקבלולפיהחוקהמוצע,מדובר
מפורש באופן שמעוגנות לזכויות הקשורות בהחלטות
בחוקהמוצע,וכדילתתלוועדותהעררלפיחוקשירותי
הסעדשידונובהחלטותשיתקבלולפיהחוקהמוצע,את
כלהכליםהנדרשיםכדילאפשרלהןלמלאאתתפקידן
כראוי,מוצעלהסמיךאתועדותהעררשידונובערריםעל
החלטותשיתקבלולפיהחוקהמוצע,לקבלאתהחלטותיהן
בהתאםלסמכויותשכברמעוגנותבסעיף37לחוקבתידין

מינהלייםכמפורטלעיל;

באשרלסמכותלכפותהתייצבותשלעדיםשהוזמנו )3(
לדיוןלפניועדתהערר,מוצעלקבועכיהסמכויותהנתונות
לביתמשפטהמחוזיבנושאזהלפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוק
בתידיןמינהליים,יינתנולביתמשפטלענייניםמינהליים
וזאתבשלמעמדובכלהקשורלערריםשיוגשולוועדות

העררלפיחוקשירותיהסעד;

עלפיההסדריםהקיימיםבוועדותהעררלפיחוק )4(
שירותיהסעד,הכללהואשבעלדיןשמופיעלפניהזכאי
ההליכים את לייעל כדי פהע בעל טיעוניו את להעלות
להסמיךאת ועדותהעררהנ"ל,מוצע שמתנהליםלפני
ועדותהעררלפיחוקשירותיהסעדשידונובערריםעל
החלטותשיתקבלולפיהחוקהמוצע,להחליטלדוןבעררים
כאמורעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,גםאם
ביקשהעורראונציגולטעוןבעלפה,וזאתבתנאישהיא
של בעניינו צדק בעשיית לפגוע כדי בכך שאין מצאה

העוררע
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עררשלאדםעם
מוגבלותשכלית־

התפתחותית

אדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתאואדםהמבקשלהיותמוכרכאדםעםה2ע )א(
מוגבלותשכלית־התפתחותית,הרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלועדתאבחוןלפי
סעיפים7)א(ו–7אלחוקהסעד,אונציגו,רשאילערורעליהלפניועדתעררלפיהוראות

חוקהסעדע

אדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתהרואהאתעצמונפגעמהחלטהשל )ב(
המחלקהלשירותיםחברתייםלפיסעיף9ה,רשאילהביאאתהענייןלפניועדתאבחון,

לצורךהכרעתהלפיהוראותחוקהסעדע

פרק ח': פיקוח

מינוימפקחים
וסמכויותיהם

השררשאילמנות,מקרבעובדימשרדו,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפי22ע
פרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזה,בידיכלאחדמאלה:

גורםמאבחןהנותןשירותיאבחוןלמשרדהרווחה; )ה(

גורםמכירשאינועובדהמדינה; )2(

גורםמטפל; )3(

נותנישירותירווחהבתחומיםהמנוייםבתוספתע )4(

תנאיםלמינוי
מפקח

למפקחכאמורבסעיף22ימונהמישמתקיימיםבוכלאלה:23ע

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )ה(
ראוי,לדעתיהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה,כפי )2(
שהורההשר,לתפקידהפיקוחשיוטלעליוע

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרע )3(

הודעהעלמינוימפקחלפיפרקזהתפורסםברשומותע24עהודעהברשומות

לשםביצועתפקידיולפיפרקזהרשאימפקח-ו2עסמכויותפיקוח

שכלית־ מוגבלות עם אדם כי לקבוע מוצע  סעיף 21 
כאדם הכרה שמבקש אדם או התפתחותית, 
עםמוגבלותשכלית־התפתחותית,הרואהאתעצמונפגע
מהחלטתהשלועדתאבחוןבמסגרתתפקידהכגורםמכיר
אוכגורםשקובעסוגיםשלשירותירווחהמותאמיםאו
שירותרווחהמותאםמסויםבמסגרתהחלטתהבענייןדרכי
טיפוללפיסעיף7)א(לחוקהסעד,ונציגו,רשאילערורעל

החלטותאלהלפניועדתהעררלפיהוראותחוקהסעדע

כמוכןמוצעלקבועכיאדםעםמוגבלותשכלית־
התפתחותית,הרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלהמחלקה
ו')כלומרהחלטה לשירותיםחברתייםבעניינולפיפרק
המסוימים המותאמים הרווחה שירותי אישור בעניין
לקבל אמור שכלית־התפתחותית מוגבלות עם שהאדם
במסגרתקביעתדרכיהטיפולבוכאמורבסעיף7)א(לחוק
הסעד(,ונציגו,רשאילהביאאתהענייןלפניועדתאבחון
לצורךהכרעתהבמסגרתסמכותהלהכריעבנושאדרכי

הטיפוללפיהוראותחוקהסעדע

פרק ח'

החוק לפי רווחה שירותי מתן על לפקח כדי  סעיף 22
המוצע,מוצעלהסמיךאתהשרלמנותמפקחים 
למשרד אבחון שירותי הנותן מאבחן גורם על שיפקחו

הרווחה,עלגורםמכירשאינועובדהמדינה,עלגורםמטפל
ועלנותנישירותירווחהבתחומיםהמנוייםבתוספתעיצוין
כימפקחיםאלויפקחועלנושאיםמגווניםהקשוריםלמתן
לתפקיד שימונו המקצוע אנשי ולפיכך רווחה, שירותי
יוכלולהיותממקצועותשונים,בהתאםלתחומיםהשונים

שעליהםהםיצטרכולפקחע

כגון מפקח למינוי התנאים את לקבוע מוצע  סעיף 23
מפאת אשר בעבירה, הרשעה העדר דרישות 
לשמש ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה, מהותה,
כמפקח,אודרישתהכשרהמתאימההקשורהלתפקידאו

תנאיכשירותנוספיםכפישיורההשרע

מוצעלקבועכיהודעהעלמינוימפקחלפיהחוק  סעיף 24
המוצעתפורסםברשומותע 

את להסמיך מוצע תפקידם ביצוע לצורך  סעיף 25
רלוונטיים ומסמכים מידע לקבל המפקחים 
מכלאדםכדילהבטיחאתביצועהוראותהחוקהמוצע
)וחובהעלהאדםהאמורלמסוראתהידיעהוהמסמכים
האמוריםלמפקח(,לדרושתיקוןליקוייםוהמצאתאישורים
וכןלהיכנסלכלמקוםשקשורלמתןשירותירווחהלפי
בו ולערוך נייח, כשהוא תחבורה לכלי לרבות זה, חוק
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לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )ה(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוידיעהומסמכיםשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלהוראותחוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ו99ה9;

לדרושבכתבממישמספקשירותירווחהמכוחחוקזה,לתקןליקוייםשמצא, )3(
באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציאאישוריםעלכךכפישידרוש;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשהואמספקשירותירווחה,לרבותלכלי )4(
תחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפיצושל

ביתמשפטע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו26עזיהוימפקח
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )ה(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגלפידרישהע

סמכויותפיקוחשל
משרדהרווחה

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכויותהפיקוחהנתונותלמשרדהרווחהלפיכל27ע
דין,לרבותלפיחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-ו96ה0ה,וחוקמעונותיוםשיקומייםע

פרק ט': מימון שירותי רווחה

בפרקזה-28עהגדרות-פרקט'

"אזור"-כהגדרתובסעיף378לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ו98ההה;

"חוקתקציבשנתי"-כהגדרתובחוקיסודותהתקציב;

"תקופהראשונה"-מיוםתחילתהשלשנתהכספיםשלאחריוםפרסומושלחוקזה
ועדלתוםשנתהכספיםשבהנקבעהבחוקהתקציבהשנתיהתוספתהתקציבית

המרביתהקבועהבסעיף29)ה()א()ה(;

"תקופהשנייה"-התקופהשתחילתהבתוםהתקופההראשונהואילך;

"תקציבהבסיס"-תקציבשירותירווחהשנקבעבחוקהתקציבהשנתילשנתהכספים
2022,התשפ"ב-ה2202ה;

ביקורתכנדרש,זאתמלבדמקוםהמשמשלמגורים,שאליו
ניתןלהיכנסרקעלפיצושלביתמשפטעיובהרכיאין
הכוונהלמקוםהמשמשלמגוריםשהואחלקמשירותידיור
טיפוליים־שיקומייםהניתניםבמסגרתמתןשירותירווחהע

בדומהלחקיקההמקובלתבתחוםהפיקוח,מוצע  סעיף 26
גםכאןלקבועכימפקחלאישתמשבסמכויותיו 

לפיפרקזהאלאלאחרשהזדההכמוצעבסעיףזהע

מוצעלהבהירכיסמכויותהפיקוחהמוצעות  סעיף 27
הפיקוח סמכויות על להוסיף נועדו זה בפרק 
הנתונותלמשרדהרווחהלגביאוכלוסיותמסוימותשל

אנשיםעםמוגבלותמכוחחקיקהקיימת,ולאלגרועמהןע

פרק ט'

מוצעלקבועמונחיםשוניםשמשתמשיםבהם  סעיף 28
בפרקמוצעזהע 

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 9

ס"חהתשכ"ה,עמ'48ע 0ה

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע הה

ס"חהתשפ"ב,עמ'78וע 2ה
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"תקציבקובע"-תקציבהבסיסבצירוףהתוספתהתקציביתהמרביתהקבועהבסעיף
29)ה()א()ה(;

"תקציבמשרדהרווחהלמתןשירותירווחה"-הסכומיםהקבועיםבחוקתקציבשנתי
עםמוגבלות למתןשירותירווחהלאנשים בעבורמשרדהרווחההמיועדים
לרבות אחרים, זהואינםמעוגניםבחקיקהובהסדרים בהוראותחוק שעוגנו
שירותיםכאמורבעבורישראליםהמתגורריםבאזור,לפיהסדרשנקבעבדין

האזור;

"תקציבמשרדהרווחהלמתןשירותירווחהבשנהקודמת"-תקציבמשרדהרווחה
נקבע שלגביה הכספים לשנת הקודמת הכספים בשנת רווחה שירותי למתן

התקציב;

"שינוייםשנעשולפיסעיףההלחוקיסודותהתקציב"-שינוייםשנעשולפיסעיףהה
לחוקיסודותהתקציב,בתקציבמשרדהרווחהלמתןשירותירווחהבשנהקודמתע

מסגרתהמימוןשל
שירותיהרווחה

סךהסכומיםשיתוקצבובחוקתקציבשנתילצורךמימוןהעלויותהכרוכותבמתן29ע
שירותירווחהלפיחוקזהולפיהסדרשנקבעבדיןהאזורלמתןשירותירווחהבעבור

ישראלים,יהיו:

תקציבמשרדהרווחהלמתןשירותירווחהאשרייקבעלפיהוראותאלה: )ה(

הבסיס תקציב של בסכום יהיה השנתי התקציב - הראשונה בתקופה )א(
בתוספתשניאלה:

תוספתתקציביתשל400מיליוןשקליםחדשיםמדישנהלמשךו )ה(
שניםועדלתוספתתקציביתמרביתבסךשל2מיליארדשקליםחדשים;

אםהסכימולכךשרהרווחהושרהאוצר-שינוייםשנעשולפי )2(
סעיףההלחוקיסודותהתקציב;

בתקופההשנייה-התקציבהשנתייהיהבסכוםשלתקציבמשרדהרווחה )ב(
למתןשירותירווחהבשנהקודמת,בתוספתשניאלה:

מוצעלקבועאתמסגרתהמימוןבעבוריישומם  סעיפים
שלהחוקוהתקנותשיותקנומכוחו,כפישתעוגן  29 עד 32
בחוקתקציבשנתי,לרבותבעבורמתןשירותי 
רווחהלישראליםהמתגורריםבאזור,כהגדרתובסעיף378
לחוקהביטוחהלאומיעבמסגרתזאת,מוצעלקבועתוספת
בסךשל2מיליארדשקליםחדשיםעלגביהתקציבהקבוע
שירותי בעבור התשפ"ב-ה202, השנתי, התקציב בחוק
באופן תינתן אשר זה, חוק במסגרת הקבועים הרווחה
הדרגתיעלאחרהשלמתמתןהתוספתהתקציביתהאמורה,
כדילמנועשחיקהבמתןשירותיהרווחהבמהלךהשנים,
מוצעלקבועמנגנוןעדכוןתקציביבעדגידולדמוגרפיעלצד
זאת,אםיהיושינוייםבעלותמתןשירותיהרווחה,רשאי
שרהרווחה,בהסכמתשרהאוצר,לעדכןאתתקציבשירותי

הרווחהבהתאםלמרכיביהעלותשלשירותיםאלהע

בחוק שייקבעו תקציבים ייווספו אלה לסכומים
התקציבהשנתיוכןשיעוריהשתתפותהרשויותהמקומיות

בעלותמימוןשירותיהרווחה,בהתאםלמצבהקייםבמועד
חקיקתחוקזהעיצויןכימקורותהמימוןהאמוריםלעיללא
יכללותקציביםהקשוריםלחקיקהולהסדריםאחרים,כגון
תקציביחוקהסעד,חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-
2000)להלן-חוקמעונותיוםשיקומיים(,וכןתקציבים
עוד לחירשיםע תקשורת דמי הסכם כגון הסדרים מכוח
חוק מהוראות לגרוע כדי אלה בהוראות אין כי מובהר,

יסודותהתקציב,התשמ"ה-ו98הע

כמוכןמוצעלהתאיםאתמסגרתמקורותהמימון
הרווחה משרד שאם כך החוק, הוראות מימוש לקצב
בשנהמסוימתלאמימשאתמלואהתוספתהתקציבית
שניתנהלובשנהזוונותרהיתרה,תופחתיתרתתקציבזו
שלאמומשה,מהתוספתהתקציביתהמובטחתלולשנה
שבה בשנה הרווחה למשרד תוחזר זו תוספת העוקבתע

ימומשהתקציבבמלואוע
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הגידול במקדם הקובע התקציב מכפלת של תקציבית תוספת )ה(
הדמוגרפי;השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאילעדכןבצואתמקדםהגידול

הדמוגרפי;לענייןזה,"מקדםגידולדמוגרפי"-3%;

אםהסכימולכךשרהרווחהושרהאוצר-שינוייםשנעשולפי )2(
סעיףההלחוקיסודותהתקציב;

הסכומיםהקבועיםבחוקתקציבשנתישמקורםבהשתתפותשלרשותמקומית, )2(
לרבותרשותמקומיתבאזור,במימוןהעלויותשלשירותיהרווחהשיינתנולאנשים
עםמוגבלות,בהתאםלשיעורהשתתפותהנוהגבמועדפרסומושלחוקזהובהתאם
להוראותלפיחוקשירותיהסעד,לרבותבענייןהנשיאהבהוצאותוקביעתמקוםמגוריו

שלהאדם;

סכומיםנוספים,אםייקבעוע )3(

עדכוןתקציב
שירותירווחה

השר,בהסכמתשרהאוצר,יעדכןהחלבתקופההשנייהואילךאתתקציבמשרדהרווחה30ע
למתןשירותירווחהבחוקתקציבשנתי,אםהתקיימושינוייםהכרוכיםבעלותמתן

השירותים,ובהתאםלמרכיביהעלותשלשירותיםאלהע

בסעיףזה,"תוספתתקציבית"-כלאחדמאלה:ה3עיתרתתקציב )א(

400מיליוןשקליםחדשיםמדישנהלפיהוראות תוספתתקציביתשל )ה(
סעיף29)ה()א()ה(;

הוראות לפי הדמוגרפי הגידול במקדם הקובע התקציב מכפלת )2(
סעיף29)ה()ב()ה(;

סכוםהעדכוןלפיהוראותסעיף30ע )3(

עלאףהאמורבפרקזה,נותרהבתוםשנתכספיםמסוימת)בסעיףזה-שנת )ב(
הבסיס(תוספתתקציביתשלאמומשה)בסעיףזה-יתרתתקציב(,יחולוהוראותאלה:

יתרתהתקציבתופחתמהתוספותהתקציביותהקבועותלשנתהכספים )ה(
שלאחרשנתהבסיס)בסעיףזה-השנההעוקבת(ועדלשנתהכספיםשבה

תיווסףהיתרהכאמורבפסקה)2(;

החלמהשנההעוקבת,אםבשנתכספיםמסוימתמומשבמלואותקציב )2(
התקציבשלשנתהבסיס יתרת תיווסף שירותירווחה, למתן הרווחה משרד

לתקציבהשנתישלשנתהכספיםשלאחריהע

שמירתדינים
-חוקיסודות

התקציב

איןבהוראותפרקזהכדילגבורעלחוקיסודותהתקציבע32ע

פרק י': הוראות שונות

אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,33עסודיות
ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה

אוחיקוקאחראולפיצושלביתמשפטאוהחלטהשלועדתאבחוןע

פרק י'

בשלמהותושלהחוקהמוצע,ובדומהלהסדרי  סעיף 33
מוצע אחרת, דומה בחקיקה שנקבעו סודיות 
את שתסדיר מפורשת סודיות חובת לקבוע זה בסעיף
השימושבמידעהמגיעלידיכלבעלתפקידלפיהחוק

המוצע,במסגרתעבודתועבדומהלהסדריםאחריםדומים,
תישמרסודיותושלהמידעהאמוראלאאםכןהשימוש
בואומסירתונדרשיםלצורךביצועהחוקהמוצע,אואם
השימושבואומסירתומותריםעלפידיןאועלפיהחלטת

ביתמשפטאוועדתאבחוןע
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הסכמה,שמיעת
עמדהוהשתתפות

בתהליך

נדרשהלפיהוראותחוקזההסכמהשלאדםעםמוגבלותאושלאדםהמבקשהכרה,34ע
שמיעתעמדתואוהשתתפותובתהליך,ולאדםעםמוגבלותאולאדםהמבקשהכרהיש
נציג,אךהואמסוגלבעצמולהסכים,להביעאתעמדתואולהשתתףבתהליך,יראואת
הדרישהכאמורכמחייבתגםאתההסכמה,שמיעתהעמדהאוההשתתפותבתהליך

שלהאדםעםהמוגבלותאושלהאדםמבקשההכרה,עצמוע

המנהלהכלליאומימטעמויפעללמתןמידעזמיןונגישלציבורבכלהנוגעלזכויותיהםו3עמידעעלזכויות
שלאנשיםעםמוגבלותלקבלתשירותירווחהלפיחוקזהע

שירותירווחה
ניסיוניים

השר,אומישהואהסמיךלכך,רשאילאשרהפעלתשירותירווחהעלבסיסניסיוני36ע
לבחינתתועלתם,ובלבדשעלותהפעלתםהכוללתלאתעלהעל%ומהתקציבהשנתי

שלשירותיהרווחההניתניםלפיחוקזהע

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןואיןבהןכדילגרועמזכויותהנתונות37עשמירתדינים
לאדםעםמוגבלותלפיכלדיןאחר,אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתבחוקע

שירותרווחהשלמעוןיוםשיקומישזכאילקבלפעוטעםמוגבלותלפיחוקמעונות38עמעוןיוםשיקומי
יוםשיקומיים,יינתןלפיחוקמעונותיוםשיקומייםבלבד,ולאלפיחוקזה;לענייןזה,

"פעוטעםמוגבלות"-כהגדרתובחוקמעונותיוםשיקומייםע

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועו39עביצועותקנות )א(
וכןבענייניםאלה:

הגדרתסוגיהמוגבלויותכאמורבהגדרה"מוגבלות"שבסעיףה; )ה(

מוצעלקבועאתהחובהלקבלאתהסכמתושל  סעיף 34
אדםעםמוגבלותאושלאדםשמבקשהכרה 
כאדםעםמוגבלותלפיהחוקהמוצע,לשמועאתעמדתו
החוק פי על שנקבע בתהליך השתתפותו את ולאפשר
המוצע,גםאםישלונציג,וזאתבמצבשבוהואמסוגל

להסכים,להביעאתעמדתוולהשתתףבתהליךהאמורע

כדילסייעבמימושיעילשלהחוק,מוצעלקבוע  סעיף 35 
אתהחובהלהנגישלציבוראתהמידעהנוגע 
ולהבטיח זה, חוק לפי מוגבלות עם אדם של לזכויותיו

שהואיהיהזמיןע

כדילאפשרשיפורמתמידשלשירותירווחה  סעיף 36
את להסמיך מוצע מוגבלות, עם לאנשים 
הפעלתשירותים לאשר לכך, הסמיך מישהוא השראו
שעלות ובלבד תועלתם, בחינת לצורך וזאת ניסיוניים,
הפעלתשירותיםאלהלאתעלהעל%ומהתקציבהשנתי

שלשירותיהרווחההניתניםלפיחוקזהע

המוצע החוק של הוראותיו כי לקבוע מוצע  סעיף 37 
באותלהוסיףעלזכויותיושלאדםעםמוגבלות 
)ובכללזה,שירותיבריאות,דיורוחינוך,וכן לפיכלדין
זכויותהניתנותעלידיהמוסדלביטוחלאומי(ולאלגרוע
מהן,אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתבחוק,וזאתכדי
להבטיחשהחוקייטיבעםאנשיםעםמוגבלותולאירע

אתמצבםע

מוצעלהסדיראתהממשקביןהחוקהמוצעלבין  סעיף 38
חוקמעונותיוםשיקומייםולהבהירכיפעוט 
הזכאילשירותשלמעוןיוםשיקומי,יקבלשירותזהלפי

הסדר היותו מתוקף בלבד, שיקומיים יום מעונות חוק
ספציפיומשותףביןמשרדיהרווחהוהבריאותע

ביצוע השריהיהממונהעל לקבועכי מוצע  סעיף 39 
החוקהמוצעוכיהואיהיהרשאילהתקיןתקנות 
בכלהנוגעלביצועו,לרבותבנושאיםהאלה:הגדרתסוגי
המוגבלויותכאמורבהגדרתהמונח"מוגבלות"שבסעיףה
המוצע;מדרגרמותהתמיכהלאנשיםעםמוגבלותוהיקף
מאבחן גורם קביעת תמיכה; רמת לכל הרווחה שירותי
לכלסוגשלמוגבלות,כישוריווניסיונווהוראותבעניין
ביצועדרכיהאבחוןוהערכתרמתהתמיכה;קביעתגורם
והוראות וניסיונו כישוריו מוגבלות, של סוג לכל מכיר
בענייןתהליךקבלתהחלטותיו,לרבותבחינהמחודשתשל
החלטותאלה;קביעתההיקףוהאופןשלמתןשירותירווחה
מותאמיםלאדםעםמוגבלות,לרבותבדרךשלתוכנית

מעניםאישית,אובדרךאחרתע

שירותי כי לקבוע השר את להסמיך מוצע כן כמו
תקצוב אישיע תקצוב של בדרך יינתנו מסוימים רווחה
אישיהואשיטהחדשניתלמתןשירותירווחההנעשית
במסגרתתקציביתאישיתעמדוברבשיטהשתאפשראת
הרחבתהגמישותבצריכתשירותירווחהעלידיהאדםעם
המוגבלותוכןאתהגברתהבחירההאישית,הגדלתמגוון
שירותיהרווחההמוצעיםומתןביטוימשמעותילרצונותיו
ולבחירותיושלהאדםעםהמוגבלותעהיישוםשלשיטה
חדשניתזאת,לרבותהיקפהואופןהביצועשלה,ייעשה

בהתאםלמפורטבתקנותכאמורע
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מדרגרמותהתמיכהלאנשיםעםמוגבלותוהיקףשירותיהרווחהלכלרמת )2(
תמיכהכאמורבסעיף6;

קביעתהגורםהמאבחןלכלסוגשלמוגבלות,כישוריווניסיונו,התנאים )3(
לביצועדרכיהאבחוןוהערכתרמתהתמיכה,כאמורבפרקד';

קביעתהגורםהמכירלכלסוגשלמוגבלות,כישוריווניסיונו,תהליךקבלת )4(
החלטותיושלהגורם,לרבותבחינהמחודשתשלהחלטותאלה,כאמורבפרקה';

קביעתהיקףואופןמתןשירותירווחהמותאמיםלאדםעםמוגבלות,לרבות )ו(
בדרךשלתוכניתמעניםאישיתאובדרךאחרת,כאמורבפרקו';הוראותבעניין

זהייקבעובהסכמתשרהאוצרע

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע,בצו,כישירותירווחהבתחומיםהמנויים )ב(
בתוספת,כולםאוחלקם,יינתנולאנשיםעםמוגבלות,לכולםאולחלקם,באמצעות
תקצובאישי;לענייןזה,"תקצובאישי"-שיטהלמתןשירותירווחההנעשיתבמסגרת

תקציביתאישיתע

תקנותכאמורבסעיףזה,למעטתקנותבענייניםהמנוייםבסעיףקטן)א()ה(ו–)2(, )ג(
יותקנובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסתולאחרהתייעצותעםנציבותשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלותכהגדרתהבחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,ועם
ארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלותשלדעתושלהשרנוגעים

בדברע

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-32000ה,בתוספתהשנייה-40ע

בפרט22,בסופויבוא"וכןהחלטהשלועדתהעררשלפיהחוקהאמורבעררלפי )ה(
סעיף20שלחוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות,התשפ"ב-2022";

אחריפרט28יבוא: )2(

ערעורעלהחלטתועדתעררלפיסעיף0הלחוקהסעד)טיפולבאנשיםעם "29ע
מוגבלותשכלית־התפתחותית(,התשכ"ט-969הע"

מוצעכיהתקנותבענייןשירותיםמותאמיםאישית
ובענייןהתקצובהאישיכאמורלעיל,יותקנועלידיהשר

בהסכמתשרהאוצרע

עודיצויןכילפיסעיף43המוצע,ההוראותהמפורטות
יותקנו האישי, התקצוב בעניין ההוראות מלבד לעיל,

בתקנותבתוךשנהמיוםפרסומושלהחוקהמוצעע

לעיל, המפורטות התקנות כי לקבוע מוצע כן כמו
מלבדבענייניםשלהגדרתסוגיהמוגבלויותומדרגרמות
של והרווחה העבודה ועדת באישור יותקנו התמיכה,
הכנסתולאחרהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשים

עםמוגבלותועםארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשל
אנשיםעםמוגבלותשלדעתושלהשרנוגעיםבדברע

פרק י"א

כדילהתאיםאתהסדריהעררהשוניםהמוצעים  סעיף 40 
בשל שייווצר החדש למצב המוצע, ז' בפרק 
חקיקתו,מוצעלתקןאתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,
כדילאפשרהגשתערעוריםעלהחלטותיהןשלועדותערר
לפיחוקשירותיהסעדוכןשלועדתעררלפיחוקהסעד,

שיינתנובהתאםלחוקהמוצעע

ס"חהתש"ס,עמ'90הע 3ה
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תיקוןחוקהסעד
)טיפולבאנשיםעם

מוגבלותשכלית־
התפתחותית(

בחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,התשכ"ט-969ה-ה4ע

בסעיףה- )ה(

בהגדרה"דרךטיפול",במקום"לרבותסידורחוץביתיוסידוריומי"יבוא )א(
"לרבותשירותירווחהלפיחוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות,ובכללם

שירותירווחהמותאמיםכמשמעותםבפרקו'לחוקהאמור";

אחריההגדרה"דרךטיפול"יבוא: )ב(

""חוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות"-חוקשירותירווחהלאנשים
עםמוגבלות,התשפ"ב-2022;";

ההגדרות"סידורחוץביתי"ו"סידוריומי"-יימחקו; )ג(

אחריההגדרה"עובדסוציאלילפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלות )ד(
שכלית־התפתחותית("יבוא:

""הגורםהמטפל"-כהגדרתובחוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות;

"שירותירווחה"-שירותירווחהלפיחוקשירותירווחהלאנשיםעם
מוגבלות,לרבותשירותירווחהמותאמים;

"שירותירווחהמותאמים"-כמשמעותםבפרקו'שלחוקשירותירווחה
לאנשיםעםמוגבלותע";

אחריסעיף4יבוא: )2(

"פנייה
לוועדת

אבחון

שכלית־4אע מוגבלות עם אדם 4)ב(, סעיף מהוראות לגרוע בלי
התפתחותית,האחראיעליואוהגורםהמטפל,רשאיםלהביאאת
עניינושלאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתלפניועדתאבחון

כדישתקבלהחלטהלפיסעיפים7אווהע";

בהמשךלדבריההסברשפורטובפרקז'המוצע  סעיף 41 
בענייןהצורךלהשאירבשלבזהאתחוקהסעד 
בתוקף,תוךחיבורווהתאמתולחוקהמוצעוכדילאפשראת
החיבורהנדרש,מוצעלתקןאתחוקהסעדכפישיפורטלהלןע

לפסקה )1(

לענייןתיקוןסעיףהלחוקהסעד,מוצעלשנותאת
ההגדרהשל"דרךטיפול"כךשבמקוםהמונחים"סידור
חוק לפי רווחה "שירותי יבוא יומי" וסידור ביתי חוץ
שירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות,ובכללםשירותירווחה
ו'לחוקהאמור"וזאתכדי מותאמיםכמשמעותםבפרק
להתאיםאתחוקהסעדלהסדריםהחדשיםבחוקהמוצעע

כמוכן,מוצעלמחוקאתההגדרות"סידורחוץביתי"
ו"סידוריומי"בשלהנימוקיםהמפורטיםלעילע

נוסףעלכך,מוצעלהוסיףאתההגדרה"גורםמטפל",
שתואמתאתההגדרהשלמונחזהבחוקהמוצע,בשל
המעמדשיינתןלגורםהמטפלבחוקהסעד,וזאתלצורך

חיבורולחוקהמוצעע

אףמוצעלהוסיףהגדרותחדשותשל"שירותירווחה
ושירותירווחהמותאמים"כהגדרתםבחוקהמוצע,וזאת,

כאמור,כדילאפשראתהחיבורהנדרשביןחוקהסעדלבין
החוקהמוצעכפישפורטבפרקז'המוצעע

לפסקה )2(

כיוםהגורםהיחידהמוסמךלהביאאתעניינושל
אדםלפניועדתהאבחון,הואאךורקהעובדהסוציאלילפי
חוקהסעדעמוצעלהרחיבאתמעגלהגורמיםהמוסמכים
להביאאתעניינושלאדםכאמורלפניועדתאבחוןולכלול
בו,בסעיף4אהמוצע,אתהאדםעצמו,אתהאחראיעליו
ואתהגורםהמטפל,זאתכדישוועדתהאבחוןתקבעאם
האדםשעניינוהובאלפניההואאדםעםמוגבלותשכלית־
התפתחותיתואםכן-מהןדרכיהטיפולבו,אוכדילשנות

אתדרכיהטיפולבושכברנקבעוע

בתפיסות מהשינוי נובע המוצע השינוי כי יודגש
האדם את שרואות האחרונות, מהשנים המתקדמות
במרכזומייחסותחשיבותלזכותולנהלאתענייניובעצמו,
העיקריים הגורמים סיועמצד לו יכולתו,ולאפשר ככל
בני כגון היטב, צרכיו ואת אותו ומכירים בו שמטפלים
משפחתווהגורםהמטפלענוסףעלכך,לגורםהמטפלולנציגו
שלהאדם,ישנםתפקידיםחשוביםלפיהחוקהמוצעואף

מצדזהישצורךלחבראותםלהוראותחוקהסעדע
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בסעיף7- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"לוולאחראיעליו"יבוא"לו,לאחראיעליו,לגורם )א(
המטפלולעובדסוציאלילפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־

התפתחותית(,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ולאחראיעליו"יבוא"ולגורםהמטפלולעובדסוציאלי )ב(
לפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפיהעניין,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

החליטהועדתהאבחון,במסגרתהחלטתהבענייןדרכיטיפולכאמור ")ד(
בסעיףקטן)ג(,עלמתןשירותירווחהלפיחוקשירותירווחהלאנשיםעם
מוגבלות,יינתנושירותיהרווחהכאמורלפיהוראותפרקו'לחוקהאמורע";

בסעיף7א- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"סידורחוץביתיאוסידוריומי"יבוא"מתןשירותי )א(
רווחה"ובמקום"הסידור"יבוא"השירות";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

למתן העדפה האבחון ועדת תיתן סוגשירותיהרווחה בקביעת ")ב(
שירותיםבקהילהע";

בסעיףקטן)ג(,במקום"כידרךהטיפולבו"יבוא"במסגרתהחלטתהבעניין )ג(
דרכיהטיפולבויינתנולושירותירווחהלפיחוקשירותירווחהלאנשיםעם
מוגבלות"ובסיפה,במקום"סידורחוץביתיאוסידוריומי"יבוא"שירותירווחה

לפיחוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות";

בסעיף8,במקום"האדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתאוהאחראיעליו"יבוא )ו(
"האדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,האחראיעליו,הגורםהמטפל,ועובדסוציאלי

לפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפיהעניין,";

לפסקה )3(

סעיף7שלחוקהסעדהקייםמסדיראתהנושאשל
מתןהחלטותבידיועדתהאבחוןעאףכאןמוצעלהרחיב
אתהמעגלהרלוונטילהסדרהנ"ל,כדילכלולבונוסףעל
העובדסוציאלילפיחוקהסעדגםאתהאדםעצמו,את
האחראיעליו,ואתהגורםהמטפלוזאתבשלהנימוקים

שפורטולעילע

זאתועוד,מוצעלהבהירכיאםהחליטהועדתאבחון,
במסגרתהחלטתהבענייןדרכיהטיפולבאדםעםמוגבלות
שכלית־התפתחותיתשעניינוהובאלפניה,עלמתןשירותי
רווחהלפיהחוקהמוצע,יינתנושירותירווחהכאמורלפי
הוראותפרקו'לחוקהמוצעעעלועדתהאבחוןגםלקבוע
במידתהצורךאתרמתהתמיכהשלהאדםהאמורואת
זכאותולשירותירווחה,וכלזהבמסגרתתפקידהכגורם
שיותקנו בתקנות שיפורט כפי המוצע, החוק לפי מכיר
בעתידלפיהחוקהמוצעעכפישכברצויןקודם,במסגרת
החלטתהבענייןדרכיטיפול,תקבעועדתהאבחוןגםאת

סוגישירותיהרווחההמותאמיםשהאדםשעניינוהובא
בפניה,זכאילקבללפיהחוקהמוצע,וכןיכולהלקבוע

שירותרווחהמותאםמסויםאםעולהצורךבכךע

לפסקה )4(

מוצעלהחליףאתהמונחים"סידורחוץביתיו"סידור
יומי"הקבועיםבסעיף7אלחוקהסעד,במונחהחדששל
"מתןשירותירווחהלפיהחוקהמוצע"וזאתבשלהנימוקים

שכברפורטולעילע

לפסקה )5(

לפיסעיף8לחוקהסעד,כיוםרקהאדםעםמוגבלות
להגיש יכולים עליו האחראי או שכלית־התפתחותית
עררעלהחלטתועדתהאבחוןעמוצעלהרחיבאתמעגל
הגורמיםהרשאיםלהגישעררעלהחלטתועדתאבחון,כדי
לכלולבוגםאתהגורםהמטפלואתהעובדהסוציאלילפי

חוקהסעדוזאתלנוכחזיקתםבפועלעםההסדרהקייםע
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בסעיף0ה,במקום"לאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתולאחראיעליו"יבוא )6(
"לאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,לאחראיעליו,לגורםהמטפלועובדסוציאלי

לפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפיהעניין,";

בסעיףוה)א(,במקום"ורשאיהואלעשותכןבכלעתעלדעתעצמואולפיבקשת )7(
האחראיעלאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית"יבוא"ורשאיהוא,האדםעם

מוגבלותשכלית־התפתחותית,האחראיעליווהגורםהמטפל,לעשותכןבכלעת"ע

פרק י"ב: תחילה, תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר

תחילתושלחוקזהבתוםשנהמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ע42עתחילה

שירותירווחהיינתנובהדרגהבמשךתקופהשלחמששניםמיוםהתחילה,לפי43עתחולההדרגתית )א(
צוויםשיקבעהשרבהסכמתשרהאוצרע

צוראשוןלפיסעיףקטן)א(ייקבעעדיוםהתחילהלפיעקרונותסעיף3,ובהתאם )ב(
למאפייןשלגילהזכאילקבלאתשירותיהרווחהובלאתלותבסוגהמוגבלותע

השריתקיןעדיוםהתחילה,תקנותבענייניםהמנוייםבסעיף38)א(ע44עתקנותראשונות

אדםשהוחלטלגביובהליךהכרהבמינהלמוגבלויותשהואאדםעםמוגבלותו4עהוראותמעבר )א(
לפניתחילתושלחוקזה,יראואותוכאדםעםמוגבלותלענייןהוראותחוקזהע

אדםשפנהלאבחוןלפנייוםהתחילה,יימשךביצועהאבחוןבמקוםשבוהחל )ב(
ויראובאבחוןכאמוראבחוןשנעשהעלפיהוראותפרקד';נקבעבאבחוןכאמורכי

האדםהואאדםעםמוגבלות,יחולולגביוהוראותסעיףקטן)א(ע

לפסקה )6(

סעיף0הלחוקהסעדנותןזכותלאדםעםמוגבלות
שכלית־התפתחותיתולאחראיעליו,להשמיעאתדבריהם
במסגרתניהולהעררעלהחלטתועדתהאבחוןעבשלקשרם
המטפל לגורם אף כזו זכות לתת מוצע האמור להליך

ולעובדהסוציאלילפיחוקהסעדע

לפסקה )7(

לפיסעיףוה)א(לחוקהסעד,רשאיהעובדהסוציאלי
לפיחוקהסעד,להביאאתעניינושלאדםעםמוגבלות
שכלית־התפתחותיתלפניועדתהאבחוןבכלעת,עלדעת
עצמואולפיבקשתושלהאחראיעלהאדםעםמוגבלות
להסדר זה סעיף להתאים כדי שכלית־התפתחותיתע
החדששכברפורטלעיל,מוצעלהרחיבגםכאןאתמאגר
הגורמיםשרשאיםלעשותכן,כדילכלולבוגםאתהאדם
עםמוגבלותשכלית־התפתחותיתעצמו,אתהאחראיעליו

ואתהגורםהמטפלע

פרק י"ב

כדילאפשראתההיערכותהנדרשתליישומושל  סעיפים 
החוק,מוצעלקבועאתתחילתושלהחוקבתום  42 ו–43

שנהמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ע 

זה חוק לפי רווחה ששירותי לקבוע מוצע כן, כמו
יינתנובהדרגהוזאתבמשךתקופהשלחמששניםמיום
צווים באמצעות תיקבע ההדרגתית ההחלה התחילהע

הצו כאשר האוצר, שר בהסכמת השר, ידי על שיינתנו
הראשוןייקבעעדיוםהתחילהעכמוכןפריסתהשירותים
שתפורטבצוהאמורתיעשהלפיעקרונותהחוקהמוצע

ובהתאםלמאפייןגילוזאתבלאתלותבסוגהמוגבלותע

מטרתןשלהוראותאלההיאלאפשראתההיערכות
הנדרשתליישומושלהחוקהמוצעכראויומבעודמועדע

לצורךיישומושלהחוקהמוצע,מוצעלקבוע  סעיף 44
כיעדליוםתחילתושלהחוקיתקיןהשרתקנות 

בענייניםהמנוייםבסעיף38)א(המוצעע

מוצעלקבועהוראותמעברשבהןיובהרכיאדם  סעיף 45
שאובחןכאדםעםמוגבלותלפנייוםהתחילה, 
יראואותוכאדםעםמוגבלותכאמורגםאחריתחילתושל

החוקהמוצעע

באשרלמקריםשבהםהחלאבחונושלאדםלפנייום
התחילה,מוצעלקבועכיתהליךהאבחוןהאמוריימשךאף
אחרייוםהתחילהוהאבחוןייחשבכאבחוןגםעלפיהחוק
המוצעעאםנקבעבאבחוןכיהאדםהואאדםעםמוגבלות,

יראואותוכאדםעםמוגבלותלפיחוקזהע

עודמוצעלקבועכיכלעודלאנקבעהלאדםעם
מוגבלותכאמוררמתהתמיכהשלההואזקוקעלפיהחוק
המוצע,לאתיפגעזכותולקבלאתשירותיהרווחהשהוא
מקבלכברבפועלאולקבלאתשירותיהרווחההניתנים

לאנשיםעםמוגבלותבאותהעתבמקוםמגוריוע
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כלעודלאנקבעהלאדםשחלותעליוהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ב(,רמת )ג(
התמיכהשלההואזקוקלפיהוראותסעיף6,לאתיפגעזכותולקבלתשירותירווחה
שניתנולואושהיהניתןלתתלוערביוםהתחילה,ולאיהיהבכךכדילמנועמכך
שיינתנולושירותיםנוספיםמתוךשירותיהרווחההניתניםלאנשיםעםמוגבלות

באותהעתבמקוםמגוריוע

תוספת
)סעיףו(

התחומים של שירותי הרווחה

שירותידיורטיפולי־שיקומי,לרבותשירותיתמיכהבמגוריםעצמאייםואוטונומיים; )ה(

שירותיפעילותיומית,לרבותשירותישיקוםבאמצעותתעסוקהועיסוקמותאמים; )2(

שירותיבריאותהניתניםבמסגרתשירותידיורטיפוליים־שיקומייםאובמסגרת )3(
שירותיפעילותיומיתלצורךהשילובבמסגרתכאמור;

שירותיהסעהלפעילותיומית,לרבותליוויבהסעה; )4(

תוכניותמעברממערכתהחינוךלמערכתשירותיהרווחה; )ו(

תוספת

יינתנו שבהם התחומים את בתוספת לפרט מוצע
שירותירווחהלאנשיםעםמוגבלותעלפיהחוקהמוצע,
תחומים לכך; שייקבעו המימון מקורות במסגרת והכול

אלהכוללים:

שירותי לרבות טיפוליים־שיקומיים, דיור שירותי )ה(
תמיכהבמגוריםעצמאייםואוטונומייםעמדוברבשירותים
ייעודייםהניתניםכיוםבאמצעותשניסוגימעניםמרכזיים,
שמטרתםהיאלסייעלאדםלמצותאתעצמיותוויכולותיו
בתחומיחייםמרכזייםעסוגהמענההראשון,מורכבמרצף
מעונות, הוסטלים, דירות, )ובכללן: דיור מסגרות של
מסגרות ברובן שהן עצמאיים( לחיים ומכינות פנימייה
בעבורםע לחיים וכבית הדיירים בעבור טווח ארוכות
במסגרותאלהיהיואנשיםאשרזקוקיםלתמיכותטיפוליות
ושיקומיותמקיפותעסוגהמענההשני,מורכבממעטפת
טיפוליתשיקומיתתמיכתיתאשרמאפשרתלאדםלגור
במסגרתמגוריםמשלעצמובגפו,אובמגוריםמשותפים
עםבןזוגאושותפיםאחריםעיובהרשמדוברבשירותים
ואין הרווחה שירותי מערכת במסגרת ורק אך הניתנים
בהםכדילגרועמזכותושלהאדםלממשאתזכויותיובקרב
גורמיםאחרים,כדוגמתזכויותבתחוםהדיורהניתנותעל

ידימשרדהשיכון;

שיקום שירותי לרבות יומית, פעילות שירותי )2(
אלה שירותים מותאמים: ועיסוק תעסוקה באמצעות
כוללים,ביןהשאר,הכנה,השמהוליווי,שיאפשרולאדם
עםמוגבלותלהתקדםברצףהתעסוקה,תוךמיצוייכולותיו
בתחוםזהעמטרתםשלשירותיהפעילותהיומית,בדומה
מוגבלות עם אחרים,היאלסייעלאדם רווחה לשירותי
לפתחמיומנויותבתחומיחייםמרכזייםולהביאלשילובו

המיטביבחברה;

שירותיבריאותהניתניםבמסגרתשלשירותידיור )3(
טיפוליים־שיקומייםאובמסגרתשלשירותיפעילותיומית
ואשרנדרשיםלצורךהשילובבמסגרותאלהעישנםאנשים
עםמוגבלותשישלהםבעיותרפואיותנלוותעכדילאפשר
לאנשיםאלהלהשתמשבשירותירווחההנחוציםלהם
ולהשתלבבמסגרותהמפורטותלעיל,ישמצביםשבהם
נותןמשרדהרווחהמעטפתבריאותיתמסוימתשנקבעתעל
ידו,לאנשיםהאלהעיובהרשמדוברבשירותיםהניתניםאך
ורקבמסגרתמערכתשירותיהרווחהולפיהנחיותמשרד
הרווחה,ואיןבהםכדילגרועמזכותושלהאדםלממשאת
זכויותיובקרבגורמיםאחרים,כדוגמתזכויותהניתנותעל

ידימשרדהבריאותוקופותהחולים;

שירותיהסעהלפעילותיומית,לרבותליוויבהסעה: )4(
כדילאפשרלאנשיםעםמוגבלותשאיןביכולתםלהגיע
בכוחותעצמםלמקוםשבוניתניםשירותירווחהבתחום
נסיבות עקב או מצבם, עקב יומית פעילות שירותי של
משרד ידי על הנקבעים כללים ולפי אחרות מוצדקות
הרווחה,לעיתיםמסופקיםשירותיהסעהוזאתכדילאפשר
לצרוך זכותם את לממש כאמור מוגבלות עם לאנשים
שירותיפעילותיומיתשנקבעובמסגרתמתןשירותירווחה

מותאמים;

שירותי למערכת החינוך ממערכת מעבר תוכניות )ו(
ככלל ומעלה, שנים 3 מגיל הילדות, בתקופת הרווחה:
עיקרהאחריותוהמענהשניתןבפועללילדעםמוגבלות,
מסופקעלידימערכתהחינוךעלקראתיציאתושלהילד
ממערכתהחינוךומעברולמערכתשירותיהרווחה,שהיא
לעיתיםקרובותהמערכתהעיקריתשנותנתמעניםלאדם
עםמוגבלותאחרייציאתוממערכתהחינוך,קייםצורך
להבטיחמעברמסודרבאמצעותתוכניותמעברמותאמותע
המטרהשלתוכניותאלההיאלגשרעלשתיהתקופות
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שירותיתמיכהלצורךשילובמותאםבשירותלאומיאוצה"ל; )6(

שירותיפנאי; )7(

שירותיליוויאישיאוסיועאישי; )8(

שירותיייעוץ,הדרכהושירותיםנוספיםלבנימשפחתושלאדםעםמוגבלות, )9(
לרבותנופשוניםושירותיםבשעתמשבר;

שירותיייעוץ,הדרכהושירותיםנוספיםלהורהשהואעצמואדםעםמוגבלות; )0ה(

שירותיםלהגברתהשתלבותושלאדםעםמוגבלותבחברה,וביןהשארשירותים )הה(
שירותים אישיים, הנגשה שירותי ותמיכה, ייעוץ מידע, שירותי אלה: בתחומים
להקנייתמיומנויותתפקודיותבתחומיםשונים,שירותיהכוונהוטיפול,לרבותבתחום
החברתי־המיני,ושירותיהדרכהואימוןבתחוםהטכנולוגי,לרבותסיועברכישתמענים

טכנולוגייםע

החשובותהאלהבחייושלהאדם,במעברמגילהילדות
לגילהבגרות;

שירותיתמיכהלצורךשילובמותאםבשירותלאומי )6(
אוצה"ל;מאחרששירותבצה"לובשירותלאומיהםצומת
מרכזיתבחייהםשלמרביתאזרחיהמדינהובמטרהלקדם
אתשילובווהשתתפותושלאדםעםמוגבלותבחברה,
רווחה שירותי קיימים במדינה, אחר אדם לכל בדומה
שמטרתםלתתמעטפתתמיכהטיפולית,לצורךהשתתפותו
השוויוניתשלאדםעםמוגבלותבצה"לאובשירותהלאומי,
דרך,ביןהשאר,מתןההתאמותוהליוויהנדרשיםעיודגש
שמדוברבמתןשירותירווחהולאבשירותיםהניתניםעל

ידיצה"לאוהשירותהלאומי;

שירותיפנאי:כחלקמשילובושלאדםעםמוגבלות )7(
בחברה,ניתניםשירותיפנאיהכוללים,ביןהשאר,שירותי
מוגבלות עם אדם השתתפות וספורטע חברה תרבות,
של פיתוח בדידות, להפגת מסייעת אלה בפעילויות
חיים לחיות לו מאפשר וכן אישיות ויכולות כישרונות
מספקים,מהניםובעלימשמעות,בדומהלכלאדםאחרע
שירותיהפנאיניתניםהןבמסגרותייחודיותלאנשיםעם

מוגבלותוהןבמסגרותהמשרתותאתכללהקהילה;

ליוויאישיאוסיועאישי:כדילאפשראתהשתתפותם )8(
שלאנשיםעםמוגבלותבחברהוואתמיצויזכויותיהם
לשילובבקהילה,ישנםמצביםשבהםנדרשיםלאדםעם
מוגבלותסיועוהכוונהעלידיאדםאחר,כדוגמתתיווך
ליווי בקהילה, שונים מגורמים שירותים קבלת לצורך
במצביםחברתייםואחריםועודעלשםכך,המשרדיספק
לאדםעםמוגבלותשירותזהככלשהואנדרשובהתאם
לקריטריוניםשיקבעועיובהרכיאיןבשירותזהכדילהוות
לביטוח המוסד ידי על הניתנים וזכויות לסיוע תחליף

לאומי,כגוןקצבהלשירותיםמיוחדים;

שירותיייעוץ,הדרכהושירותיםנוספיםלבנימשפחתו )9(
שלאדםעםמוגבלות,לרבותנופשוניםושירותיםבשעת
משבר:מתןשירותירווחהלאדםכולליםהיבטיםנרחבים,
מרכזי חלק הם שככלל משפחתו, בני את גם המקיפים
ומשמעותיביותרבחייועלנוכחהאמור,ישנוקשרחשוב
ביןהאדםעםהמוגבלותלביןבנימשפחתוולפיכךישנו
צורךלספקגםלהםשירותירווחהעהשירותיםכוללים,בין
השאר,הדרכהותמיכהטיפוליתוזאתכדילאפשרלהם
לטפלבאדםעםמוגבלותולשמורעלקשראיתובאופן
מיטביעשירותיםאלהיכוליםלהינתןהןבשעתשגרהוהן

בזמןמשברוהםכולליםגםשירותינופשונים;

להורה נוספים ושירותים הדרכה ייעוץ, שירותי )0ה(
שהואעצמואדםעםמוגבלות:אנשיםעםמוגבלות,כמו
כלאדםאחר,זכאיםלממשאתרצונםלהקמתמשפחה
ניתנים אף הנ"ל, הזכות במימוש לסייע כדי ולהורותע
שירותירווחההכוללים,ביןהשאר,הדרכההוריתותמיכה

טיפוליתרלוונטיתלתחוםזה;

של והשתתפותו השתלבותו להגברת שירותים )הה(
לסייעבקיוםחיים מוגבלותבחברהשמטרתם עם אדם
שירותים השאר ובין ומונגשים, עצמאיים אוטונומיים,
מסוגיםשוניםכגון:שירותימידע,שירותיהנגשהאישיים,
לשפת ותרגום תמלול שירותי עצמאיים, לחיים עזרים
סימנים,שירותיםלהדרכהוהקנייתמיומנויותתפקודיות
לרבות וייעוץ, טיפול הכוונה, שירותי שונים, בתחומים
בתחום ואימון הדרכה שירותי החברתי־המיני, בתחום
מענים ברכישת סיוע לרבות המסייעת, הטכנולוגיה

ופתרונותטכנולוגייםועודע
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