
 

 

 חיות שירות

עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, אדם      
ם ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה, בעת מתן שירות לאד

 עם מוגבלות.

לא היתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן   )ב(           
 השירות, תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות.

 חייבנאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות, יספק ה   )ג(           
 ירות במהלך מתן השירות.מיתקן הולם שתשהה בו חיית הש

 

 נוהלי פינוי בחירום

וך שמירה על פינוים של אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ות  )א( 
 כבודו של האדם

בביצוע התאמות לנוהלי פינוי בחירום, יתחשב החייב בהוראת כל דין   )ב(           
באשר לאמצעים הטכניים  107הקיימת לעניין זה ובהנחיות אשר יפרסם הנציב לפי תקנה 

 שניתן לעשות שימוש בהם בעת פינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות; 

 מתן שירות בלא המתנה בתור

שירות ציבורי לפי תור, למעט תור שההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן  ניתן
לאומי או תחנת דלק, יספק האחראי למתן השירות את השירות, בלא המתנה בתור, 
לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו, ורשאי האחראי לדרוש מן 

ינת את זכאותו להתאמה זו, שהיא האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המצי
 אחת מאלה:

תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי, לאדם עם מוגבלות שכלית    (1)
או נפשית, לרבות אדם על הספקטרום האוטיסטי, שנקבעה לו נכות רפואית 

אחוזים או יותר, או ילד נכה עם מוגבלות שכלית או נפשית,  50בשיעור 
אוטיסטי, לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח לרבות ילד על הספקטרום ה

 ;1995-משולב[, התשנ"ה

תעודת נכה שהנפיק, האגף לשיקום במשרד הביטחון, לאדם המקבל    (2)
, שהוא אדם עם 1959-תגמול לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט

אחוזים  50מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 
 או יותר.

המוסד לביטוח לאומי והאגף לשיקום במשרד הביטחון ינפיקו תעודות נכה   )ב(           
חודשים מיום התחילה; בתעודה כאמור לא  6-כאמור בתקנת משנה )א( לא יאוחר מ

 יפורט סוג המוגבלות או היקפה.

ת את ניתן שירות לפי תור הנקבע בתיאום מראש, יקבע האחראי למתן השירו   )ג(           
מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו 
של האדם; אין באמור בתקנת משנה זו משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם 

 עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים.

 

 


