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חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 2984, ד' בתמוז התשפ"ב, 3.7.2022

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1פהגדרות

"אזור"-כהגדרתובסעיף8ר3לחוקהביטוחהלאומי;

"גורםמאבחן"-כאמורבסעיף8,ולענייןאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית-גם
ועדתאבחון;

"גורםמטפל",לגביאדם-אחדמאלה:

העובדהסוציאליהמטפלבאדםבמחלקהלשירותיםחברתיים; )1(

העובדהסוציאלישלמסגרתשניתניםבהלאנשיםעםמוגבלותשירותים )2(
המפורטיםבפרט1לתוספתאושירותיפעילותיומיתהמפורטיםבפרט2לתוספת,

שאותואדםמטופלבה;

גורםאחרשקבעהשרבצו,לפיסעיף39)ב(; )3(

"גורםמכיר"-כאמורבסעיף11,ולענייןאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית-גם
ועדתאבחון;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלמשרדהרווחה;

"ועדתאבחון"-כמשמעותהבחוקהסעד;

"זכאי"-תושבישראלשבשלמוגבלותוהוכרבהליךהכרהלפיפרקה'וזכאילקבל
שירותירווחהלפיחוקזה;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995;

"חוקמעונותיוםשיקומיים"-חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-22000;

"חוקהסעד"-חוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,התשכ"ט-
;31969

"חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,
התשנ"ח-1998 ;

"חוקשירותיהסעד"-חוקשירותיהסעד,התשי"ח-51958;

"חייםעצמאייםואוטונומיים"-חייםשמאפשריםלאדםלבחוראתאורחחייוולקבל
החלטותבאשראליהם,ובכללזהלבחוראתמקוםמגוריובהתאםלאפשרויות
הבחירהשישלכלאדם,להשתתףבחברהובקהילהולנהלאתחייובאוטונומיה

ובעצמאות;

"מבקשהכרה"-אדםהמבקשלהיותמוכרכזכאי;

"מוגבלות"-אחתאויותרמהמוגבלויותשלהלןאומוגבלותאחרתשקבעהשרבצו,לפי
סעיף39)א()1(,מתמשכתאושצפוישתהיהמתמשכת,אשרבשלהמוגבלתפקודו
שלאדםבאופןמשמעותיבתחוםחייםאחדאויותרמתחומיהחייםהעיקריים:

ודבריהסברפורסמובהצעותחוק 2022(;הצעתהחוק )ר2ביוני בכנסתביוםכ"חבסיווןהתשפ"ב התקבל *
הממשלה-3 15,מיוםכ"בבאיירהתשפ"ב)23במאי2022(,עמ'0 9פ

ס"חהתשנ"ה,עמ'210פ 1

ס"חהתש"ס,עמ'169פ 2

ס"חהתשכ"ט,עמ'132פ 3

ס"חהתשנ"ח,עמ'152פ  

ס"חהתשי"ח,עמ'103פ 5
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במדריך או DSM–ה במדריך כהגדרתו - "אוטיזם" זה, לעניין אוטיזם; )1(
אבחוןאחרשקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,אםקבע,אשרמתעדכנים
מזמןלזמן,אובהוראותאחרותשקבעהשרבתקנותלפיסעיף39)א()1(;לעניין
זה,"מדריךה–DSM"-המדריךלסיווגולאבחוןהפרעותנפשיותשלהאגודה
DiagnosticandStatisticalManualofMental( האמריקאיתלפסיכיאטריה

Disorder(,במהדורתוהעדכניתביותר;

מוגבלותשכלית־התפתחותית;לענייןזה,"מוגבלותשכלית־התפתחותית" )2(
-מוגבלותשכלית־התפתחותיתלפיחוקהסעד;

מוגבלותקוגניטיבית־נוירופסיכולוגית,כפישקבעהשרלפיסעיף39)א()1(; )3(

מוגבלותמוטורית;לענייןזה,"מוגבלותמוטורית"- ) (

18שנים-לקותשבשלהמוגבלתיכולת לגבימישלאמלאולו )א(
התנועהוהניידותוהיאמזכהבגמלתילדנכהלפיסעיף222לחוקהביטוח
הלאומי,אולקותשבשלהמוגבלתיכולתהתנועהוהניידותשהשרקבע

אותהבתקנותלפיסעיף39)א()1(;

לגבימישמלאולו18שנים-לקותמוטוריתאונוירולוגיתשבשלה )ב(
מוגבלתיכולתהתנועהוהניידותשקבעהשרבתקנותלפיסעיף39)א()1(

אושמתקייםבהאחדמאלה:

במערכתהלוקומוטורית, היאתסמונתנוירולוגיתאולקות )1(
שנקבעהלגביה,לפיסימןד'לפרקט'לחוקהביטוחהלאומי,נכות

רפואיתצמיתהבשיעורשל0% לפחות;

היאלקותשאדםזכאיבשלהלקצבתשירותיםמיוחדיםלפי )2(
סעיף206לחוקהביטוחהלאומיאולהטבהלפיהסכםלענייןגמלת

ניידותשנערךלפיסעיף9לחוקהאמור;

מוגבלותראייה;לענייןזה,"מוגבלותראייה"-ירידהבחדותהראייהאו )5(
צמצוםבשדההראייה,כפישקבעהשרלפיסעיף39)א()1(;

מוגבלותשמיעה;לענייןזה,"מוגבלותשמיעה"-ירידהבשמיעה,כפי )6(
שקבעהשרלפיסעיף39)א()1(;

הדרך אבני הושגו לא בשלה אשר מוגבלות - התפתחותי עיכוב )ר(
ההתפתחותיות,כולןאוחלקן,כפישקבעהשרלפיסעיף39)א()1(,ואובחנהעד

גיל6;

"מחלקהלשירותיםחברתיים"-כמשמעותהבחוקשירותיהסעד;

"משרדהרווחה"-משרדהרווחהוהביטחוןהחברתי;

"נציג"-אפוטרופוסאומישישבידוייפויכוחעלפידין;

"רמתתמיכה"-כאמורבסעיף6;

"שירותירווחה"-שירותירווחהלפיחוקזה;

"תושבישראל"-מישהואתושבישראללענייןחוקהביטוחהלאומי;

"השר"-שרהרווחהוהביטחוןהחברתיפ

10:38    04/07/2022



ספרהחוקים 298,ד'בתמוזהתשפ"ב,2022פרפ3 920

פרק ב': מטרה ועקרונות

מטרתושלחוקזההיאלהסדירולעגןאתזכותושלכלזכאילקבלשירותירווחה,תוך2פמטרתהחוק
תמיכהבכלאלה:

זכותולחייםעצמאייםואוטונומייםוחירותו; )1(

השתתפותוהשוויוניתוהפעילהבחברהובקהילה; )2(

שמירהעלזכויותיווביטחונוהאישיפ )3(

עקרונותבמתן
שירותירווחה

לזכאים

שירותירווחהיינתנובתחומיחייםשוניםלזכאי,לרבותלמשפחתובקשרלטיפול3פ )א(
בו,בהתאםלעקרונותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותולעקרונותהאמנהבדבר
זכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות,לרבותבהתאםלעקרונותשלהלן,והכולבכפוף

להוראותסעיף :

שירותירווחהיינתנותוךהקפדהעלכבודווחירותושלהאדםהזכאי )1(
ושמירהעלזכויותיו;

עצמאיים בחיים בחירה אפשרות לקדם כדי יינתנו רווחה שירותי )2(
ואוטונומייםשלכלהזכאיםבכלרמותהתמיכהושילובםבקהילה,ביןהשאר
באמצעותצמצוםהדרגתישלמגוריאנשיםעםמוגבלותבמסגרותמרובותדיירים

ושלמספרהדייריםשמתגורריםבהן,ובאמצעותפיתוחשירותיםבקהילה;

שירותירווחהיינתנועלבסיסרצונותיו,בחירותיו,צרכיו,יכולותיו,גילו )3(
וכישוריושלהזכאי,ובשיתופובהליךבחירתהשירותיםהמתאימיםלועלפי
התחומיםהמנוייםבתוספת,ובהתאםלרמתהתמיכהשנקבעהלו,וכןיינתנו

לשםשמירהעלזכויותיווביטחונוהאישי;

שירותירווחהיינתנובאיכותסבירה,בתוךזמןסבירובמרחקסבירממקום ) (
מגוריושלהזכאיפ

בסעיףזה,"האמנהבדברזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות"-האמנהבדבר )ב(
זכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויותשנחתמהביוםכ"בבכסלוהתשס"ז)13בדצמבר

2006(פ

מתןשירותירווחה
בכפוףלמסגרת

המימון

שירותירווחהיינתנובכפוףלמסגרתהמימוןכאמורבפרקט'פ פ

פרק ג': הזכות לשירותי רווחה

הזכותלקבל
שירותירווחה

ותחומיהם

למטרות5פ בהתאם זה, חוק לפי מותאמים רווחה שירותי לקבל הזכות לזכאי )א(
ולעקרונותשבסעיפים2ו־3פ

שירותירווחהכאמורבסעיףקטן)א(יינתנולזכאיבתחומיםהמנוייםבתוספת, )ב(
לרבותשירותיםייעודייםלקטינים;השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהעבודה
והרווחהשלהכנסת,רשאי,בצו,להוסיףעלהתחומיםהמנוייםבתוספתאולגרועמהםפ

השריקבעמדרגשלרמותתמיכהשזכאיםזקוקיםלהן,ואתהיקףשירותיהרווחה6פרמותתמיכה )א(
לפיכלאחדמהתחומיםהמנוייםבתוספתלפיהמדרגפ

בקביעתהמדרגשלרמותהתמיכהיובאובחשבוןטווחהיכולותשלהזכאיםוהיקף )ב(
הסיועהנדרשלהםפ

בקביעתהמדרגשלרמותהתמיכהיתייחסהשרגםלריבוימוגבלויותאושילוב )ג(
שלמוגבלותעםליקויאומחלהאחריםפ
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שירותירווחהיינתנולזכאיעלידירשותמקומיתאועלידימשרדהרווחה,אומירפמתןשירותירווחה
מטעמםפ

פרק ד': הליך האבחון

השריקבעבתקנותאישמקצועאוצוותשלאנשימקצועמהמפורטיםלהלןאשריהיו8פגורםמאבחן
מוסמכיםלאבחןאתקיומהשלמוגבלותאצלאדםולהעריךאתרמתהתמיכהשהוא

זקוקלה,לפיסוגהמוגבלות,וכןיקבעאתתנאיכשירותםוניסיונם:

רופא; )1(

פסיכולוג; )2(

עובדסוציאלי; )3(

אישחינוך; ) (

עוסקבמקצועותהבריאותכהגדרתםבחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות )5(
הבריאות,התשס"ח-62008פ

דרכיהאבחון
והערכתרמת

התמיכה

השריקבעבתקנותתנאיםלענייןביצועהאבחון,כלליםלענייןאופןהערכתרמת9פ
התמיכהשלמבקשהכרה,אושלזכאישישלאבחנואולהעריךאתרמתהתמיכה

שלולפיחוקזהפ

מסירתתוצאות
האבחוןוהערכת

רמתהתמיכה

הגורםהמאבחןימסורלמבקשהכרה,לזכאי,לנציגםאולגורםהמטפלבכפוף10פ )א(
להסכמתושלמבקשההכרהאוהזכאיאושלנציגו,אתתוצאותהאבחוןואתתוצאות

הערכתרמתהתמיכה,אםנערכהפ

,9 אבחוןאוהערכתתמיכהשערךגורםמאבחןבהתאםלהוראותלפיסעיף )ב(
ייחשבואבחוןאוהערכתרמתתמיכהלענייןחוקזהפ

פרק ה': הליך ההכרה

גורםמכיריהיהאישמקצועאוצוותשלאנשימקצוע,שמתקיימיםבוהתנאים11פגורםמכיר )א(
שקבעהשרבתקנות,ובכללזהלענייןכשירותוניסיוןמקצועינדרשבתחוםהמוגבלויות,

ובלבדשהשרהסמיךאותוכגורםמכירלענייןזהפ

השררשאילקבועכיגורםשנתונהלוסמכותלפידיןיהיהגורםמכיר,אףאםלא )ב(
מתקיימיםבוהתנאיםשקבעלפיסעיףקטן)א(פ

השריקבעבתקנותאתהתנאיםלהכרהבאדםכזכאיולקביעתרמתהתמיכהשהוא12פהתנאיםלהכרה
זקוקלהפ

אחדהגורמיםשלהלןימסורלגורםהמכיראתתוצאותהאבחוןוהערכתרמת13פהליךההכרה )א(
התמיכההאמורותבסעיף10:

הזכאיאומבקשההכרה,אונציגם; )1(

הגורםהמאבחן,ובלבדשניתנהלכךהסכמתושלהזכאיאומבקשההכרה, )2(
אונציגם;

הגורםהמטפל,אםישנו,ובלבדשניתנהלכךהסכמתושלהזכאיאוהמבקש )3(
ההכרה,אונציגםפ

זכאיאומבקשהכרהרשאילטעון,בעצמו,באמצעותנציגואובאמצעותהגורם )ב(
המטפל,אתטיעוניולפניהגורםהמכירוכןלמסורלגורםהמכירכלמידע,לפנישיקבל

החלטהבעניינופ

ס"חהתשס"ח,עמ'20רפ 6
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הגורםהמכיררשאילהכירבאדםשעניינוהובאלפניוכזכאי,וכןלקבוע,בשיתוףעם 1פהחלטתגורםמכיר
אותואדםאםהאדםחפץבשיתופו,אתרמתהתמיכהשהואזקוקלה,עלסמךתוצאות
האבחוןוהערכתרמתהתמיכההאמורותבסעיף10,וכלטיעוןוחומרנוסףשהזכאיאו

מבקשההכרה,נציגםאוהגורםהמטפלהביאלפניופ

בחינהמחודשת
בידיהגורםהמכיר

הזכאי,מבקשההכרהאונציגם,אוהגורםהמטפלבהסכמתאותואדם,רשאי15פ )א(
להגישבקשהמנומקתלגורםהמכירשעניינוהובאלפניולשםבחינהמחודשתשל

החלטותיובנוגעלאותואדםפ

הגורםהמכיררשאילערוךבחינהמחודשתשלהחלטתובהתאםלבקשהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(אומיוזמתופ

הגורםהמכיריקבלאתהחלטתובבחינההמחודשתלאחרשנתןלזכאיאולמבקש )ג(
ההכרהשעניינוהובאלפניו,אולנציגם,אולגורםהמטפלבהסכמתאותואדם,הזדמנות

נאותהלטעוןאתטענותיולפניוולמסורלוכלחומרמטעמופ

בהחלטתובבחינההמחודשתרשאיהגורםהמכירלאשראתהחלטתו,לשנותה )ד(
אולבטלהפ

החזרתענייןלגורם
מאבחןוהוראה
להשלמתמידע

סברהגורםהמכירכיכדילקבלאתהחלטתוכאמורבסעיפים 1ו־15נדרשמידע16פ
נוסף,רשאיהוא-

להחזיראתהענייןלגורםהמאבחןאולגורםמאבחןאחר,כדישיערוךבדיקות )1(
נוספותוישובויקבעלפיתוצאותיהןאתהאבחוןאואתהערכתרמתהתמיכה;

להורותלזכאיאולמבקשההכרה,לנציגםאולגורםהמטפל,עלהשלמתמידע )2(
ומסמכיםפ

מסירתהחלטת
הגורםהמכיר

החלטתהגורםהמכירלפיסעיפים 15,1ו־16תהיהמנומקתוהואימסוראותהלזכאיר1פ
אולמבקשההכרה,לנציגםאולגורםהמטפל,בסמוךלמועדקבלתההחלטהפ

פרק ו': שירותי רווחה מותאמים 

זכאותלשירותי
רווחהמותאמים

אדםשהוכרכזכאייהיהזכאילשירותירווחהשהותאמולולפיסעיף19,במסגרתהיקף18פ
רמתהתמיכהשנקבעהלוובהתאםלמטרותולעקרונותהאמוריםבסעיפים2ו־3ובכפוף

למסגרתהמימוןכאמורבפרקט')בפרקזה-שירותירווחהמותאמים(פ

תוכניתמענים
אישיתאוהסדר

אחר

שירותירווחהמותאמיםיינתנולזכאילפיתוכניתמעניםאישיתאולפיהסדר19פ )א(
אחרשקבעהשרשהזכאירשאילבחור,והכולבהתאםלהוראותשקבעהשרפ

שירותירווחהמותאמיםשייכללובתוכניתהמעניםהאישיתאובהסדרהאחר )ב(
יאושרובידימשרדהרווחהאובידימחלקהלשירותיםחברתיים,כפישקבעהשרפ

בסעיףזה,"תוכניתמעניםאישית"-תוכניתשמגבשזכאי,ואםישלונציג-גם )ג(
עםנציגו,ולפיבחירתו-גםעםהגורםהמטפלאועםנציגמשרדהרווחה,שבהייקבעו

שירותיהרווחההמותאמיםשזכותושלהזכאילקבללפיסעיף18פ

פרק ז': ערר

עררשלזכאיאו
מבקשהכרה

זכאיאומבקשהכרההרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלגורםמכירלפיהוראות20פ
פרקה'אומהחלטהשלמשרדהרווחהאוהמחלקהלשירותיםחברתייםבענייןאישור
שירותיםמותאמיםלפיסעיף19)ב(,אונציגם,רשאילערורעליהלפניועדתעררלפי
הוראותחוקשירותיהסעד,ויחולולענייןזההוראותלפיחוקשירותיהסעד,בשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:
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במקוםהעובדהסוציאליהאמורבסעיף2)ה()3(לחוקשירותיהסעד,רשאיהשר )1(
למנותאישמקצועשהואבעלניסיוןשלשבעשניםלפחותבתחוםהמוגבלויות,שאינו

עובדמשרדהרווחהואינועובדרשותמקומית;

עלאףהאמורבסעיף2)ז(ו־)ח(לחוקשירותיהסעד,בעררלפיסעיףזה,ועדתהערר )2(
מוסמכתלאשראתההחלטהשעליהעוררים,לשנותה,לבטלהולקבלהחלטהאחרת

במקומה,אולהחזיראתהענייןעםהוראותלגורםשהחליט;

נוסףעלהוראותסעיף2לחוקשירותיהסעד,הסמכויותהנתונותלביתמשפט )3(
מחוזילפיסעיף28)ד(ו־)ה(לחוקבתידיןמינהליים,יהיונתונותלביתמשפטלעניינים
מינהליים,לענייןעררולענייןועדתהעררכאמורבסעיףזה;ואולם,עלאףהאמורבסעיף
2)ה1(לחוקשירותיהסעדוסעיף26)ג(לחוקבתידיןמינהליים,ועדתהערררשאיתלדון
ולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,גםאםביקשהעורראונציגו

לטעוןבעלפה,אםמצאהשאיןבכךכדילפגועבעשייתצדקבעניינושלהעוררפ

פרק ח': פיקוח

הסמכתמפקחים
וסמכויותיהם

השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחים,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפי21פ
פרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזה,בידיכלאחדמאלה:

גורםמאבחןהנותןשירותיאבחוןלמשרדהרווחה; )1(

גורםמכיר; )2(

גורםמטפל; )3(

נותנישירותירווחהבתחומיםהמנוייםבתוספתפ ) (

תנאיםלהסמכת
מפקח

למפקחכאמורבסעיף21יוסמךמישמתקיימיםבוכלאלה:22פ

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה,כפי )2(
שהורההשר,לתפקידהפיקוחשיוטלעליו;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

הודעהעלמינוימפקחלפיפרקזהתפורסםברשומותפ23פהודעהברשומות

לשםביצועתפקידיולפיפרקזהרשאימפקח- 2פסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

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

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995ר;

לדרושבכתבממישמספקשירותירווחהמכוחחוקזה,לתקןליקוייםשמצא, )3(
באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציאאישוריםעלכךכפישידרוש;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשהואמספקשירותירווחה,לרבותלכלי ) (
תחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,למעטמעוןלפיחוק

הפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-81965,אלאעלפיצושלביתמשפטפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'8 פ 8
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מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו25פזיהוימפקח
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגלפידרישהפ

סמכויותפיקוחשל
משרדהרווחה

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכויותהפיקוחהנתונותלמשרדהרווחהלפיכל26פ
דין,לרבותלפיחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-1965,וחוקמעונותיוםשיקומייםפ

פרק ט': מימון שירותי רווחה

בפרקזה-ר2פהגדרות-פרקט'

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-91985;

"חוקתקציבשנתי"-כהגדרתובחוקיסודותהתקציב;

לתום ועד הכספים 202 שנת של תחילתה שמיום התקופה - ראשונה" "תקופה
שנתהכספיםשבהנקבעהבחוקהתקציבהשנתיהתוספתהתקציביתהמרבית

הקבועהבסעיף28)1()א()1(;

"תקופהשנייה"-התקופהשתחילתהבתוםהתקופההראשונהואילך;

"תקציבהבסיס"-תקציבמשרדהרווחהלמתןשירותירווחהשנקבעבחוקהתקציב
השנתילשנתהכספים2022,התשפ"ב-102021;

"תקציבקובע"-תקציבהבסיסבצירוףהתוספתהתקציביתהמרביתהקבועהבסעיף
28)1()א()1(;

"תקציבלמתןשירותירווחה"-הסכומיםהקבועיםבחוקתקציבשנתיבסעיףתקציב
משרדהרווחההמיועדיםלמתןשירותירווחהלזכאיםשעוגנולפיהוראותחוק
זהואינםמעוגניםבחקיקהובהסדריםאחרים,לרבותשירותיםכאמורבעבור

תושביישראלבאזור,לפיהסדרשנקבעבדיןהאזור;

"תקציבלמתןשירותירווחהבשנהקודמת"-תקציבלמתןשירותירווחהבשנתהכספים
הקודמתלשנתהכספיםשלגביהנקבעהתקציב;

"שינוייםבתקציב"-שינוייםשנעשולפיסעיף11לחוקיסודותהתקציב,בתקציבלמתן
שירותירווחהבשנהקודמתפ

מסגרתהמימוןשל
שירותיהרווחה

סךהסכומיםשיתוקצבובחוקתקציבשנתילמימוןהעלויותהכרוכותבמתןשירותי28פ
רווחהלפיחוקזהולפיהסדרשנקבעבדיןהאזורלמתןשירותירווחהבעבורתושבי

ישראל,יהיהכלהלןוייקבעבסעיףתקציבמשרדהרווחה:

תקציבלמתןשירותירווחהאשרייקבעלפיהוראותאלה: )1(

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

ועד שנה מדי חדשים שקלים מיליון  30 של תקציבית תוספת )1(
לתוספתתקציביתמרביתבסךשל15פ2מיליארדשקליםחדשים;

אםהסכימולכךהשרושרהאוצר-שינוייםבתקציב; )2(

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 9

ס"חהתשפ"ב,עמ'8ר5פ 10
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בתקופההשנייה-התקציבהשנתייהיהבסכוםשלתקציבלמתןשירותי )ב(
רווחהבשנהקודמת,בתוספתשניאלה:

הגידול במקדם הקובע התקציב מכפלת של תקציבית תוספת )1(
הדמוגרפי;לענייןזה,"מקדםגידולדמוגרפי"-3%,אולםהשר,בהסכמת

שרהאוצר,רשאי,בצו,לעדכןאתמקדםהגידולהדמוגרפי;

אםהסכימולכךהשרושרהאוצר-שינוייםבתקציב; )2(

הסכומיםהקבועיםבחוקתקציבשנתישמקורםבהשתתפותשלרשותמקומית, )2(
לרבותרשותמקומיתבאזור,במימוןשירותיהרווחהשיינתנולזכאים,בהתאםלשיעור
השתתפותהנוהגביוםפרסומושלחוקזהובהתאםלהוראותלפיחוקשירותיהסעד,

לרבותבענייןנשיאהבהוצאותוקביעתמקוםמגוריושלהאדם;

סכומיםנוספים,אםייקבעובחוקתקציבשנתיפ )3(

עדכוןתקציבלמתן
שירותירווחה

השר,בהסכמתשרהאוצר,יעדכןהחלבתקופההשנייהואילךאתהתקציבלמתןשירותי29פ
רווחהבחוקתקציבשנתי,אםהתקיימושינוייםהכרוכיםבעלותהשירותים,ובהתאם

למרכיביהעלותשלשירותיםאלהפ

בסעיףזה,"תוספתתקציבית"-כלאחדמאלה:30פיתרתתקציב )א(

תוספתתקציביתשל30 מיליוןשקליםחדשיםמדישנהלפיהוראותסעיף )1(
28)1()א()1(;

סעיף הוראות לפי הדמוגרפי הגידול במקדם הקובע התקציב מכפלת )2(
28)1()ב()1(פ

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

יתרתהתקציבתופחתמהתוספותהתקציביותהקבועותלשנתהכספים )1(
שלאחרשנתהבסיס)בסעיףזה-השנההעוקבת(ועדלשנתהכספיםשבה

תיווסףהיתרהכאמורבפסקה)2(;

החלמהשנההעוקבת,אםבשנתכספיםמסוימתמומשבמלואוהתקציב )2(
למתןשירותירווחה,תיווסףיתרתהתקציבשלשנתהבסיסלתקציבהשנתישל

שנתהכספיםשלאחריהפ

ייעודהתוספת
התקציבית

שילובם31פ לקידום ייועד 28)1()א()1( בסעיף האמורה התקציבית התוספת רוב )א(
שלאנשיםעםמוגבלותבקהילה,לרבותבאמצעותשירותיםתומכיחייםעצמאיים

ואוטונומייםבקהילהפ

חלקמהתוספתהתקציביתהאמורהבסעיף28)1()א()1(ייועדגםעבורהגדלתכוח )ב(
האדםברשויותהמקומיותלשםיישוםהוראותחוקזהפ

שמירתדינים-
חוקיסודות

התקציב

איןבהוראותפרקזהכדילגבורעלחוקיסודותהתקציבפ32פ

פרק י': הוראות שונות

אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,33פסודיות
ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה

אוחיקוקאחראולפיצושלביתמשפטאוהחלטהשלועדתאבחוןפ
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הסכמה,שמיעת
עמדהוהשתתפות

בתהליך

נדרשהלפיהוראותחוקזההסכמהשלזכאיאושלמבקשהכרה,שמיעתעמדתו 3פ
אוהשתתפותובתהליך,וישלונציג,אךהואמסוגללהסכים,להביעאתעמדתואו
להשתתףבתהליךבעצמו,יראואתהדרישהכאמורכמחייבתגםאתההסכמה,שמיעת

העמדהאוההשתתפותבתהליךשלהזכאיאושלמבקשההכרה,עצמופ

המנהלהכללישלמשרדהרווחהאומימטעמויפרסםמידעזמיןונגישלציבורבכל35פמידעעלזכויות
הנוגעלזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלותלקבלתשירותירווחהלפיחוקזהולעניין

דרכיהגשתתלונותלמשרדהרווחהלענייןיישוםחוקזהפ

שירותירווחה
ניסיוניים

השר,אומישהואהסמיךלכך,רשאילאשרהפעלתשירותירווחהעלבסיסניסיוני36פ
לבחינתתועלתם,ובלבדשעלותהפעלתםהכוללתלאתעלהעל5%מהתקציבלמתן

שירותיהרווחהכהגדרתובסעיףר2פ

שמירתדינים
ושמירתזכויות

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןואיןבהןכדילגרועמזכויותר3פ )א(
הנתונותלאדםעםמוגבלותלפיכלדיןאחר,אלאאםכןנקבעבמפורשאחרתבחוקפ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,ההכרהבאדםכזכאיוזכאותולשירותירווחה )ב(
לפיחוקזהלאיישללומחמתהיותואדםזכאילשיקוםלפיחוקשיקוםנכינפש

בקהילה,התש"ס-112000פ

שירותרווחהשלמעוןיוםשיקומישזכאילקבלפעוטעםמוגבלותלפיחוקמעונות38פמעוןיוםשיקומי
יוםשיקומיים,יינתןלפיחוקמעונותיוםשיקומייםבלבד,ולאלפיחוקזה;לענייןזה,

"פעוטעםמוגבלות"-כהגדרתובחוקמעונותיוםשיקומייםפ

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועו39פביצועותקנות )א(
וכןבענייניםאלה:

הגדרתסוגיהמוגבלויותכאמורבהגדרה"מוגבלות"שבסעיף1,וכןהגבלות )1(
לענייןהכרהבמוגבלותלרבותלפימאפייניםשונים;

מדרגרמותהתמיכהלזכאים; )2(

היקףשירותיהרווחהבכלאחדמהתחומיםשבתוספתלכלרמתתמיכה )3(
כאמורבסעיף6;תקנותלפיפסקהזוייקבעובהסכמתשרהאוצר;

קביעתהגורםהמאבחןלכלסוגשלמוגבלות,כשירותווניסיונו,תנאים ) (
לענייןביצועהאבחוןוכלליםלענייןאופןההערכהשלרמתהתמיכה,כאמור

בפרקד';

קביעתהגורםהמכירלכלסוגשלמוגבלות,כשירותווניסיונו,תהליךקבלת )5(
החלטותיושלהגורם,ובחינהמחודשתשלהחלטותאלה,כאמורבפרקה'וכן
אפשרותשלמתןסיועאישילזכאיבתהליךקביעתרמתהתמיכהשהואזכאי

לה;

קביעתשירותירווחהמותאמיםלזכאי,ואופןההכנהשלתוכניתמענים )6(
אישיתאוהסדראחרלבחירתשירותיהרווחה,כאמורבפרקו';

אופןההגשהשלבקשהלהכרהכזכאיוהטיפולבהפ )ר(

השררשאילקבוע,בצו,גורםמטפללפיפסקה)3(להגדרה"גורםמטפל"פ )ב(

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע,בצו,כישירותירווחהבתחומיםהמנויים )ג(
בתוספת,כולםאוחלקם,יינתנולזכאים,כולםאוחלקם,באמצעותתקצובאישי;לעניין

זה,"תקצובאישי"-שיטהלמתןשירותירווחההנעשיתבמסגרתתקציביתאישיתפ
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תקנותוצוויםלפיחוקזהיותקנובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת )ד(
ולאחרהתייעצותעםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותכהגדרתהבחוקשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלותועםארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעם

מוגבלותפ

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהסעד
)טיפולבאנשיםעם

מוגבלותשכלית־
התפתחותית(-

מס'8

בחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,התשכ"ט-0-121969 פ

בסעיף1- )1(

ההגדרה"אחראיעלאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית"-תימחק; )א(

לפניההגדרה"דרךטיפול"יבוא: )ב(

""גורםמטפל"-כהגדרתובחוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות;";

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

שירותירווחהמותאמיםכמשמעותםבפרקו'לחוקהאמור";

אחריההגדרה"דרךטיפול"יבוא: )ד(

""חוקשירותירווחהלאנשיםעםמוגבלות"-חוקשירותירווחהלאנשים
עםמוגבלות,התשפ"ב-132022;

"נציג"-אפוטרופוסאומישישבידוייפויכוחעלפידין;";

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

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

""שירותירווחה"-שירותירווחהלפיחוקשירותירווחהלאנשיםעם
מוגבלות,לרבותשירותירווחהמותאמים;

ו'לחוקשירותירווחה "שירותירווחהמותאמים"-כמשמעותםבפרק
לאנשיםעםמוגבלותפ";

בסעיף3)ב(,במקום"לאחראיעל"יבוא"לנציגשל"; )2(

אחריסעיף יבוא: )3(

"פנייהלוועדת
אבחון

בלילגרועמהוראותסעיף )ב(,אדםעםמוגבלותשכלית־ אפ
להביאאת המטפל,רשאים אוהגורם נציגו התפתחותית,
עניינושלאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתלפניועדת

אבחוןכדישתקבלהחלטהלפיסעיפיםראו15פ";

בסעיף6)1(,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"; ) (

בסעיףר- )5(

לגורם לנציגו, "לו, יבוא עליו" ולאחראי "לו במקום )א(, קטן בסעיף )א(
המטפלולעובדסוציאלילפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־

התפתחותית(,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ב(,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"; )ב(

ס"חהתשכ"ט,עמ'558;התשע"ז,עמ'330פ 12
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בסעיףקטן)ג(,במקום"ולאחראיעליו"יבוא"לנציגו,לגורםהמטפלאולעובד )ג(
סוציאלילפיחוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפי

העניין,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ד(

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

לפיחוקזהפ";

בסעיףרא- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לסידורחוץביתיולסידוריומי"יבוא"לשירותי )א(
רווחה";

סעיפיםקטנים)א(עד)ג(-בטלים; )ב(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הסידורהחוץביתיאוהסידורהיומישיינתן"יבוא )ג(
"שירותיהרווחהשיינתנו";

בסעיףקטן)ה(,במקום"הסידורהחוץביתיאוהסידורהיומישיינתן"יבוא )ד(
"שירותיהרווחהשיינתנו";

בסעיף8,במקום"האדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתאוהאחראיעליו"יבוא )ר(
"האדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,נציגו,הגורםהמטפלועובדסוציאלילפיחוק

הסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפיהעניין,";

בסעיף10,במקום"לאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתולאחראיעליו"יבוא )8(
"לאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית,לנציגו,לגורםהמטפלולעובדסוציאלילפי

חוקהסעד)טיפולבאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית(,לפיהעניין,";

בסעיף11,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"; )9(

בסעיף13,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"; )10(

בסעיף15)א(,במקום"ורשאיהואלעשותכןבכלעתעלדעתעצמואולפיבקשת )11(
האחראיעלאדםעםמוגבלותשכלית־התפתחותית"יבוא"ורשאיםהוא,האדםעם

מוגבלותשכלית־התפתחותית,נציגווהגורםהמטפל,לעשותכןבכלעת";

בסעיף16,בכלמקום,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"; )12(

בסעיף19ד,במקום"האחראיעליו"יבוא"נציגו"פ )13(

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

129

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000 1,בתוספתהשנייה,בפרט22,בסופו1 פ
יבוא"וכןהחלטהשלועדתהעררשלפיהחוקהאמור,בעררלפיסעיף20לחוקשירותי

רווחהלאנשיםעםמוגבלות,התשפ"ב-2022"פ

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

תחילהותקנות
ראשונות

תחילתושלחוקזה18חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(;תקנותראשונות2 פ
בענייניםהמנוייםבסעיף39)א(יותקנועדיוםהתחילהפ

בחמשהשניםשמיוםהתחילה,יינתנושירותירווחהבהדרגהלפיצוויםשקבע3 פתחולההדרגתית )א(
השרבהסכמתשרהאוצרפ
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צוראשוןלפיסעיףקטן)א(ייקבעעדיוםהתחילהלפיעקרונותסעיף3,ובהתאם )ב(
למאפייןשלגילהזכאילקבלאתשירותיהרווחהובלאתלותבסוגהמוגבלותפ

אדםשמשרדהרווחהאומימטעמוהחליטלגביו,בהליךהכרה,שהואאדםעם  פהוראותמעבר )א(
מוגבלותלפנייוםהתחילה,יראואותוכזכאילענייןהוראותחוקזהמיוםהתחילה

ואילךפ

אדםשפנהלפנייוםהתחילהלאבחון,יימשךביצועהאבחוןבמקוםומהשלבשבו )ב(
החל,ויראואבחוןכאמורכאבחוןשנעשהעלפיהוראותפרקד';נקבעבאבחוןכאמור

כיהאדםהואאדםעםמוגבלות,יחולולגביוהוראותסעיףקטן)א(פ

כלעודלאנקבעהלאדםשחלותעליוהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ב(,רמת )ג(
התמיכהשהואזקוקלהלפיהוראותסעיף6,לאתיפגעזכותולשירותירווחהשניתנולו
אושהיהניתןלתתלוערביוםהתחילה,ולאיהיהבכךכדילמנועמלתתלושירותים

נוספיםמתוךשירותיהרווחההניתניםלזכאיםבאותההעתבמקוםמגוריופ

עדיוםהתחילהיגבשהשרתוכניתלמעברשלאנשיםעםמוגבלותלקהילה )ד(
ולצמצוםהדרגתישלמגוריאנשיםעםמוגבלותבמסגרותמרובותדייריםושלמספר

הדייריםשמתגורריםבהןפ

השרידווחלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,ב־1במרסבכלשנהלגביהשנה5 פדיווחלכנסת )א(
שקדמהלה,עלכלאלה:

החלמשנת 202-יישוםהתוכניתלמעברשלאנשיםעםמוגבלותלקהילה )1(
ולצמצוםהדרגתישלמגוריאנשיםעםמוגבלותבמסגרותמרובותדייריםושל

מספרהדייריםשמתגורריםבהן,לרבותייעודהתקציבלענייןזה;

מספרהאנשיםעםמוגבלותשקיבלושירותיתמיכהבמגוריםעצמאיים )2(
ואוטונומייםלפיחוקזה;

פיתוחשירותיםבקהילהוכןיוזמותלשירותיםניסיוניים,ופעולותלשיפור )3(
שירותיםקיימיםולגיווןסוגיהשירותיםפ

שרהאוצרידווחלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,ב־1במרסבכלשנהלגבי )ב(
השנהשקדמהלה,עלהתקציביםהמשמשיםלמתןשירותיהרווחהלפיחוקזהופירוט
התוכניותבחוקתקציבשנתיוהביצועהתקציבישלהן;בסעיףזה"תוכנית"-כהגדרתה

בחוקתקציבשנתיכהגדרתובחוקיסודותהתקציבפ

תוספת
)סעיף5(

התחומים של שירותי הרווחה

שירותיתמיכהבמגוריםעצמאייםואוטונומייםושירותידיורטיפולי־שיקומי; )1(

שירותיפעילותיומית,לרבותשירותישיקוםבאמצעותתעסוקהועיסוקמותאמים; )2(

שירותיבריאותהניתניםבמסגרתשירותידיורטיפוליים־שיקומייםאובמסגרת )3(
שירותיפעילותיומיתלשםהשילובבמסגרתכאמור;

שירותיהסעהלפעילותיומיתכאמורבפסקה)2(,לרבותליוויבהסעה; ) (

תוכניותמעברממערכתהחינוךלמערכתשירותיהרווחה; )5(

שירותיתמיכהלשםשילובמותאםבשירותאזרחיכהגדרתובחוקשירותאזרחי, )6(
התשע"ז-ר15201,אובצבאהגנהלישראל;
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שירותיפנאי; )ר(

שירותיליוויאישיאוסיועאישי,לרבותלתמיכהבחייםעצמאייםואוטונומיים )8(
בקהילה;

שירותיייעוץ,הדרכהושירותיםנוספיםלמשפחתושלזכאי,לרבותנופשונים )9(
ושירותיםבשעתמשבר;

שירותיייעוץ,הדרכהושירותיםנוספיםלהורהשהואעצמואדםעםמוגבלות; )10(

שירותיםלהגברתההשתלבותשלזכאיבחברה,וביןהשארשירותיםבעניינים )11(
אלה:שירותימידע,ייעוץותמיכה,שירותיהנגשהאישיים,שירותיםלהקנייתמיומנויות
תפקודיותבנושאיםשונים,שירותיהכוונהוטיפול,לרבותבתחוםהחברתי־המיני,
ושירותיהדרכהואימוןבתחוםהטכנולוגי,לרבותסיועברכישתאמצעיםטכנולוגייםפ

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ן ה כ  ר י א מ
שרהרווחהוהביטחוןהחברתי

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

10:38    04/07/2022





10:38    04/07/2022





סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי   ISSN 0334-3030  המחיר8 פ6שקליםחדשים

10:38    04/07/2022


