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חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 22 והוראת שעה(, 
התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 3001, ח' בתמוז התשפ"ב, 7.7.2022
בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1פהוספתסעיף19ו1

סעיף19ויבוא:

"היעזרותבחיית
שירות

בפרקזה-19ו1פ )א(

"אומןלחייתשירות"-מישמגדלחיההמיועדתלשמשחיית
סיועלפיהדרכהשלמאמןחייתשירותאושלמרכז
הכשרהוהדרכה,ובידותעודהממרכזהכשרהוהדרכה

המעידהעלכך;

"ארגון־גגלחיותסיוע"-ארגוןשהוכרכאמורבסעיףקטן)ד(;

"חוקאיסורהפלייתאנשיםעםעיוורון"-חוקאיסורהפליית
אנשיםעםעיוורוןהמלוויםבכלבינחייה,התשנ"ג-

ס2199;

"חוקלהסדרתהפיקוחעלכלבים"-חוקלהסדרתהפיקוחעל
כלבים,התשס"ג-2002ס;

"חייתסיוע"-חיהמסוגהמפורטבתוספתהשביעית,שמרכז
הכשרהוהדרכההנפיקלגביהתעודתחייתסיוע;

"חייתשירות"-כלבנחייהכהגדרתובחוקאיסורהפליית
אנשיםעםעיוורון,אוחייתסיוע;

"מאמןחייתשירות"-מישמאמןחיהלשםהכשרתהכחיית
זה ובכלל הכשרתה, לעניין אחרים ומדריך שירות
מדריךאומניםלחיותשירותומדריךאתהאדםעם
המוגבלותשחייתהשירותהותאמהלסייעלו,מטעם

מרכזהכשרהוהדרכה;

"מבחןכשירותבמרחבהציבורי"-מבחןהמומלץבידיארגון־
גגלחיותסיועלבחינתהיכולתשלחיהלבצעאתסוג
השירותשנדרשממנהוהתאמתהכחייתסיוע,ואת

אופןתפקודהבמרחבציבורי;

"מרכזהכשרהוהדרכה"-מרכזשהוכרלפיסעיףקטן)ה(
או)ו(;

"שרהרווחה"-שרהרווחהוהביטחוןהחברתי;

מרכז שמבצע תהליך - סיוע" חיית של הכשרה "תהליך
מרכז לישראל מחוץ שמבצע או והדרכה הכשרה

שארגון־גגלחיותסיועהכירבו,וכוללאתכלאלה:

אילוףחייתהסיועלביצועסוגהשירותהנדרש )1(
ממנה;

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)0סביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-886,מיוםי"דבאדרא'התשפ"ב)15בפברואר

2022(,עמ'8ספ
ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשפ"ב,עמ'964פ 1

ס"חהתשנ"ג,עמ'48פ 2

ס"חהתשס"ג,עמ'216פ ס

12:21    07/07/2022



1041 ספרהחוקים001ס,ח'בתמוזהתשפ"ב,2022פ7פ7

אומנהשלחייתהסיוע; )2(

אילוףפרטנילשםהתאמהאישיתשלחייתהסיוע )ס(
לאדםעםהמוגבלותשזקוקלסיועמאותוסוגחיית

סיוע,כאמורבתוספתהשביעית,ולסביבתוהקרובה;

"תעודתחייתסיוע"-תעודהשהנפיקמרכזהכשרהוהדרכה
עם האדם של פרטיו ובה )ח(, קטן בסעיף כאמור
המוגבלותשחייתהסיועהותאמהלוופרטיםמזהים
שלחייתהסיוע,אותעודהשמתקיימיםבההתנאים

שקבעהשרלפיסעיףקטן)יד()4(פ

בלילגרועמהוראותלפיחוקזה- )ב(

הוראותחוקאיסורהפלייתאנשיםעםעיוורון )1(
יחולו, נחייה בכלב המלווה עיוורון עם אדם לעניין
בשינוייםהמחויבים,עלאדםעםמוגבלותהמלווה
סיוע חיית תעודת נושא שהוא ובלבד סיוע, בחיית
וחייתהסיועמסומנתבאופןשקבעשרהרווחהלפי

סעיףקטן)יג(;

הוראותבחוקאיסורהפלייתאנשיםעםעיוורון )2(
לענייןמאמןכלבבתהליךהכשרהואומןלכלבבתהליך
מאמןחיית המחויבים,על בשינויים יחולו, הכשרה
שירותועלאומןלחייתשירות,בתהליךהכשרהשל

חייתסיועפ

ולאדם נחייה כלב לגבי חיקוק לפי הניתנת זכאות )ג(
זה ובכלל נחייה, בכלב מלווה היותו בשל מוגבלות עם
הזכותלענייןכניסהלמקוםציבוריושימושבשירותציבורי
ובתחבורהציבוריתעםכלבנחייה,תחולגםעלחייתסיוע,
ויראומתןיחסשונהלעובדאולדורשעבודהאוהגבלת
כניסהלמקוםציבוריאושימושבשירותציבוריבשלהיות
האדםעםמוגבלותמלווהבחייתסיועכקביעתתנאישלא
למעט והכול ו־19ו)א()2(, 8)ב( סעיפים לעניין העניין ממין
בנסיבותשבהןכניסתחייתהסיוענאסרהאוהוגבלהלפי

חוקזהאולפידיןאחרפ

שרהרווחהרשאילהכירבארגוןכארגון־גגלחיותסיוע )ד(
לענייןחיותסיועכמפורטבתוספתהשביעית,אםנוכחכי

מתקיימיםבוכלאלה,לפיהעניין:

הוא - לישראל מחוץ תאגיד הוא הארגון אם )1(
קובעהנחיותלענייןחיותסיועשמיושמותבפעילות
רשות בידי או חוץ במדינת זה ובכלל בין־לאומית,

תעופהזרה;

הארגוןקובעאמותמידהלגביכלאלה,לפחות: )2(

פעילותמרכזיהכשרהוהדרכה; )א(

הכשרתמאמנים; )ב(
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אילוףחיותסיועלפיסוגיםלשםביצוע )ג(
עבור יום־יומיות סיוע פעולות או משימות

אנשיםעםמוגבלות;

הדרכהלביצועאומנהלחיותסיועומעקב )ד(
אחריישוםהאומנה;

תוכןמבחןכשירותבמרחבהציבוריואופן )ה(
עריכתו;

הליכיאילוףפרטנילשםהתאמהשלחיית )ו(
לצרכים המתאים מוגבלות, עם לאדם סיוע
הנובעיםממוגבלותוכפישעוליםממסמכיםשל

גורםמקצועימטפל,לפיסוגהמוגבלות;

עם לאדם סיוע חיית תעודת הנפקת )ז(
מוגבלותשחייתסיועאולפהבהתאמהלצרכיו;

הארגוןמכירבמרכזיהכשרהוהדרכהעלבסיס )ס(
הליכיבדיקה,מנחהאתהמרכזיםועוקבאחרפעילותם

ועמידתםבאמותהמידהשקבע;

הארגוןאינועוסקבעצמובהכשרתחיותשירותפ )4(

שרהרווחהרשאילהכירבמרכזהכשרהוהדרכהלעניין )ה(
חייתסיועמהסוגיםהמפורטיםבתוספתהשביעית,כולםאו

חלקם,אםמצאכימתקיימיםבוכלאלה:

המרכזמוכרעלידיארגון־גגלחיותסיועשמנחה )1(
אותו,מקייםמעקבאחרפעילותווהסמיךאתהמרכז

לבצעאתהפעולותכאמורבפסקאות)2(עד)5(;

ולהדרכה סיוע חיות להכשרת מיועד המרכז )2(
לענייןגידולן,אילופןואימונן;

הציבורי במרחב כשירות מבחן מקיים המרכז )ס(
ומאפשרביצועמבחןכשירותבמרחבהציבורי,גםלגבי
חייתסיועשתהליךהכשרתהלאבוצעעלידיאותו

מרכז;

המרכזמקייםהליכיאימון,אילוףואילוףפרטני )4(
לשםהתאמהשלחייתסיועלאדםעםמוגבלות,באופן

המתאיםלצרכיו;

עם לאדם סיוע חיית תעודת מנפיק המרכז )5(
מוגבלותלגביחייתסיועשהותאמהלסייעלצרכיו,
חוק לפי הרישום למרכז התעודה מתן על ומדווח

להסדרתהפיקוחעלכלביםועלביטולהפ

שרהרווחה,בהתייעצותעםשרהחקלאותופיתוחהכפר, )ו(
רשאילהכירבמרכזהכשרהוהדרכהבהתאםלהוראותסעיף
קטן)ה(,לתקופהשלאתעלהעלחמששנים,כדישהמרכז
יוכללפעוללקבלהכרהמארגון־גגלחיותסיוע,אףאםאינו
עומדבתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)ה()1(,)ס(או)5(,ובלבד

שמתקיימיםשניאלה:
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כשירות מבחן לבצע רשאי יהיה לא המרכז )1(
במרחבהציבוריאולתתתעודתחייתסיוע;

בתוךשנתייםמיוםשהוכרכאמור,הגישהמרכז )2(
בקשהלהיותחברבארגון־גגלחיותסיועפ

שרהרווחהרשאילבטלהכרהבארגון־גגלחיותסיוע )ז(
אובמרכזהכשרהוהדרכהשניתנהלפיסעיףקטן)ד(,)ה(או
)ו(,אולהתנותהבתנאים,לאחרשנתןלמפורטיםלהלן,לפי

העניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיהם:

)ד(-לארגוןהגגלחיותסיוע לענייןסעיףקטן )1(
ולמרכזיההכשרהוההדרכהשהארגוןאושרהרווחה

הכירבהם;

לענייןסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(-למרכזההכשרה )2(
וההדרכהפ

מרכזהכשרהוהדרכהינפיקתעודתחייתסיועלגבי )ח(
חיהאםנוכחכיהושלםלגביהתהליךהכשרהשלחיית
סיועוהואערךלהמבחןכשירותבמרחבהציבורישהסתיים

בהצלחהפ

שרהרווחהיסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחיםשיהיו )ט(
נתונותלהםהסמכויותלפיסעיףזה,כולןאוחלקן)בסעיףזה
-מפקח(,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיסעיףזה,ובכלל

זהעלפעילותמרכזהכשרהוהדרכהפ

למפקחיוסמךמישמתקיימיםבוכלאלה: )י(

מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע לא הוא )1(
שר לדעת ראוי, אינו הוא נסיבותיה או חומרתה

הרווחה,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסעיףזה,כפישהורהשרהרווחה,

לתפקידהפיקוחשיוטלעליו;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורהשר )ס(
הרווחהפ

לשםביצועתפקידיולפיסעיףזהרשאימפקח- )יא(

לשם דרושה אליו שהכניסה למקום להיכנס )1(
חיה בו שמוחזקת למקום זה ובכלל תפקידיו מילוי
לשםהכשרה,אילוףאואימוןכחייתסיוע,ולמקום
שמתקייםבומבחןכשירותבמרחבהציבורי,ובלבד
שלאייכנסלמקוםכאמורהמשמשלמגוריםאלאעל

פיצושלביתהמשפט;

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )2(
בפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;
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לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלומידעאו )ס(
מסמך;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטאוחומרמחשב

כהגדרתםבחוקהמחשבים,התשנ"ה-41995פ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסעיף )יב(
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

הרווחה, שר בידי החתומה תעודה בידו יש )2(
המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגלפי

דרישהפ

על הפיקוח להסדרת חוק לפי מהוראות לגרוע בלי )יג(
כלבים,שרהרווחהיקבעאתאופןהסימוןשלחיותסיועפ

שרהרווחהרשאילקבוע- )יד(

סיוע, חיית תעודת של והפרטים הצורה את )1(
ובכללזההסברשיופיעעלגביהתעודהלענייןזכאותו

שלאדםעםמוגבלותהמלווהבחייתסיוע;

תנאיםנוספיםלהכרהבמרכזלהכשרהוהדרכה; )2(

הכשרתה שתהליך סיוע חיית לעניין הוראות )ס(
התקייםמחוץלישראל;

תנאיםשבהםתעודותלגביחייתסיועשהונפקו )4(
מחוץלישראלעלידיארגון־גגלחיותסיועאועלידי
מרכזשארגון־גגלחיותסיועהכירבומחוץלישראל,

ייחשבותעודותחייתסיועפ

ופיתוח החקלאות שר עם בהתייעצות הרווחה, שר )טו(
הכפר,עםנציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותועם
ארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלות,
רשאי,בצו,לתקןאתהתוספתהשביעית,לענייןסוגיחיות
סיוע;הכירשרהרווחהבארגון־גגלחיותסיוע,יתקןבהתאם

אתהתוספתהשביעיתבדרךהאמורהפ

שרהרווחהיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדואתכל )טז(
אלה:

התוספתהשביעית; )1(

מרכזהכשרהוהדרכהשהכירבו,בציוןארגוןהגג )2(
לחיותסיועשהכירבמרכז,אםישנו;

דוגמתתעודתחייתסיועשמנפיקמרכזהכשרה )ס(
והדרכהששרהרווחההכירבו;

דוגמתתעודתחייתסיועשמנפיקארגון־גגלחיות )4(
סיועמחוץלישראלפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'66ספ 4
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איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלעניין )יז(
טיפולבבעלחייםופיקוחעליופ"

בסעיף19סחלחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:2פתיקוןסעיף19סח

שרהרווחהוהביטחוןהחברתיממונהעלביצועסעיף19ו1;"פ ")2א(

הוספתתוספת
שביעית

אחריהתוספתהשישיתלחוקהעיקרייבוא:ספ

"תוספת שביעית
)סעיף19ו1(

ארגון־הגגלחיותסיועסוגחייתהסיוע

כלבסיועלאנשיםעםמוגבלותפיזית )1(
;)MobilityDog(בניידותאובתנועה

עם לאנשים רפואי התרעה כלב )2(
סוכרת,אפילפסיה,קרישיות־יתר,אלרגיות
מסכנותחייםאומחלההגורמתלהתקפי
Medical( עילפוןאופרכוסבלתינשלטים

;)AlertDog

תפקודיים לסיועבצרכים כלבסיוע )ס(
עם לאנשים מהמוגבלות הנובעים
מוגבלותשכלית־התפתחותית,תקשורתית,
נפשית, או קוגניטיבית־נוירופסיכולוגית
או )PTSD( בתר־חבלתית הפרעה לרבות

לאנשיםעםאוטיזם;

מוגבלות עם לאנשים סימון כלב )4(
")HearingDog(שמיעה

תחילתושלחוקזהביוםי'באיירהתשפ"ג)1במאיס202()להלן-יוםהתחילה(פ4פתחילה

בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילה,בסעיף19ו1)א(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,5פהוראתשעה
בהגדרה"תהליךהכשרהשלחייתסיוע",במקום"שמבצעמרכזהכשרהוהדרכהאו
שמבצעמחוץלישראלמרכזשארגון־גגלחיותסיועהכירבו,וכולל"יקראו"שכולל"פ

אדםעםמוגבלותשערביוםהתחילהנעזרבכלבלביצועמשימותאופעולות6פהוראותמעבר )א(
סיועיום־יומיותעבורואולסיועלובעתמצוקהאובצרכיוהתפקודייםהנובעים
מהמוגבלותזכאילקבלתעודתחייתסיועלגביהכלב,ובלבדשהושלםבהצלחהמבחן
כשירותבמרחבהציבורילגביהכלב,שערךמרכזהכשרהוהדרכהשהוכרלפיהחוק

העיקריכנוסחובחוקזהפ

עלאףהאמורבסעיף19ו1)ב()1(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,בתקופהשלשישה )ב(
חודשיםמיוםהתחילהלאתידרשנשיאתתעודתחייתסיועלפיהוראותאותוסעיףפ
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בתקופהשלשנתייםמיוםהתחילה,רשאישרהרווחהוהביטחוןהחברתילהכיר )ג(
במרכזשהתקבל,ערביוםהתחילה,כמועמדלחברותבארגון־גגלחיותסיועונמצא
בתהליךבחינהלקראתהכרהכמרכזהכשרהוהדרכהלענייןסעיף19ו1לחוקהעיקרי
כנוסחובחוקזה;הכירהשרבמרכזכאמור,יראואותולענייןהסעיףהאמורכמרכז

הכשרהוהדרכהפ

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
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