
























 הגדרות – זה בחוק . 1
.�1958ח"התשי, הסעד שירותי חוק לפי עיוור בתעודת להחזיק זכאי או שמחזיק מי –" עיוור"

"� בתי, המקומי והשלטו  הממשלה משרדי לרבות, הרחב לקהל הפתוח מקו� כל –" ציבורי מקו

.ספורט ומתקני אולמות, קולנוע, תיאטרו , קפה בתי, מסעדות, קמפינג מתקני, אכסניות, מלו 

 .למקו� ממקו� לנוע לעיוור המסייע מאול# כלב –" נחייה כלב"

 

 במשרה העסקתו לאי עילה, כשלעצמה, תשמש לא, נחייה בכלב מלווה עיוור של היותו עובדת . 2

 .כלשהי
 בתעסוקה הפלייה איסור

 ולא, בו המצוי מתק  בכל ולהשתמש ציבורי למקו� להיכנס עיוור של זכותו תוגבל לא ) א( . 3

 .נחייה בכלב מלווה היותו בשל, ציבורית בתחבורה להשתמש זכותו תוגבל ציבורית ותחבורה

 בעד, ציבורי למקו� הכניסה בעד, בעקיפי  או במישרי , תשלו� כל מעיוור יגבהי לא ) ב( 

 .נחייה בכלב מלווה היותו בשל, ציבורית בתחבורה השימוש בעד או, בו המצוי במתק  השימוש

� ציבורי מקו

 עונשי  .קנס – דינו, זה קחו מהוראות הוראה על עובר . 4
 ותקנות ביצוע .לביצועו תקנות להתקי  רשאי והוא, זה חוק ביצוע על ממונה והרווחה העבודה שר . 5

   רבי� יצחק  נמיר אורה 
   הממשלה ראש  והרווחה העבודה שרת 
  הרצוג חיי�  וייס שבח  
  המדינה נשיא  הכנסת ראש יושב  
      

 , 2135 חוק בהצעות מופורס הסבר ודברי החוק הצעת): 1993 בינואר 19 (ג"התשנ בטבת ו"כ ביו� בכנסת נתקבל

� .103' עמ, ח"התשי ח"ס 382' עמ, )1992 במרס 17 (ב"התשנ' ב באדר ב"י מיו



 בהקשר לכלב נחייהשונות  תקנות

 
  התעבורהתקנות

 : נוסח התקנות בנדו�להל�

 .מחייבת נהג אוטובוס ציבורי להסיע עיוור ע� כלב נחייה): ב (462תקנה  . 1

 .מחייבת נהג מונית להסיע עיוור ע� כלב נחייה: 508תקנה  . 2

 . המוסע חייב להיות קשור ברצועה א% אינו מחויב בנשיאת זמ� על פיוהכלב

 . ציבורי להסיע עיוור ע� כלב נחייה מהווה עבירה על פי הדי
נהג סירוב

 
 תנאי תברואה נאותי
 לבריכות שחיה �תקנות רישוי עסקי

.חיי� לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור'ס בעללא יורשה אד� להכני: 27תקנה 

 

 
 ) תיקו�) ( תנאי תברואה נאותי
 לבתי אוכל�תקנות רישוי עסקי

 .למעט כלב נחייה לעיוור, לא ימצאו בבית האוכל בעלי חיי	: 70תקנה 






