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חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 23(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 3007, י"ד בתמוז התשפ"ב, 13.7.2022

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,1רתיקוןסעיף15ב
בסעיף15ב-

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"עובדציבור"יבוא"עובדהנציבות"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"19מג)ג(ו–)ה(עד)ז("יבוא"19מג)ג(,)ה(ו–)ו("; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

עלהסמכתעובדהנציבותלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יחולוהתנאים ")ג1(
להסמכתמפקחכאמורבסעיף26ג)ב(,בשינוייםהמחויבים;לשםהפעלתסמכותם
כאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יהיונתונותלנציבולעובדהנציבותשהוסמך
כאמורהסמכויותהאמורותבסעיף26ד,ולענייןהפעלתסמכותכאמורבידיעובד

הנציבותיחולוהוראותסעיף26ה,בשינוייםהמחויביםר"

בסעיף19מגלחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף19מג

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדציבורשהואהסמיךלעניןסימןזה"יבוא"מפקח )1(
שהוסמךלפיפרקח')בסעיףזה-מפקח(",והסיפההחלבמילים"בסימןזה"-תימחק;

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

הסמכויות ולמפקח לנציב נתונות יהיו זה סעיף הוראות ביצוע לשם ")ז(
האמורותבסעיף26דר

הנציב של הנחייתו לפי מפקח יפעל זה סעיף לפי סמכויותיו בהפעלת )ח(
ובפיקוחור"

בסעיף19מהלחוקהעיקרי,בסופויבוא:3רתיקוןסעיף19מה

המדינה שירות בחוק כמשמעותו המדינה עובד - ציבור" "עובד זה, בסעיף ")ה(
)מינויים(,התשי"ט-1958,אועובדרשותסטטוטוריתשחלעליודיןמשמעתי,עלפידיןר"

בסעיף19מזלחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:4רתיקוןסעיף19מז

מספרהעיצומיםהכספייםשהוטלולפיפרקט'וסכומם; )4("

מספרההתראותשניתנולפיהוראותסעיף26יח; )5(

מספרהתובענותשהגישההנציבותבשםאדםמסויםלפיהוראותסעיף19נגר" )6(

בסעיף19נא)ג(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)1(יבוא:5רתיקוןסעיף19נא

הואהגישכתבהתחייבותבשלהמעשהאוהמחדלנושאהתביעהלפיהוראות ")1א(
סימןג'בפרקט',במועדשקדםלאותומעשהאומחדל,והואממלאאחרהתחייבותו
בכתבההתחייבות,ואםקבעהממונהתנאיםנוספיםכאמורבסעיף26כב)ב(-הוא

ממלאגםאחראותםתנאים;

הוטלעליועיצוםכספיאוניתנהלוהתראהמינהליתבשלהמעשהאוהמחדל )1ב(
נושאהתביעהלפיהוראותפרקט',במועדשקדםלמעשהאוהמחדלנושאהתביעה;
הגנהזותעמודלנתבעלפרקהזמןשקבעהנציבלביצועהתאמותנגישות;הנציביפרסם

באתרהנציבותאתפרקיהזמןהנדרשיםלביצועהתאמותהנגישות;"ר

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1444,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א)31באוגוסט

2021(,עמ'1396ר
ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשפ"ב,עמ'1040ר 1
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בסעיף19נגלחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף19נג

בסעיףקטן)א(,במקום"בידיהנציבותאוארגון"יבוא"בידיהנציבות,ביןבשמה )1(
וביןבשםאדםמסוים,אובידיארגון";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לפיפרקה'"יבוא"לפיפרקד',לפיפרקה'"; )2(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

לאתגישהנציבותתובענהלפיהוראותסעיףקטן)א(עלמעשהאומחדל ")ג(
שעניינוהפרתחובותנגישותכהגדרתןבפרקט'אםהוטלעלהמפרעיצוםכספי
בשלהמעשהאוהמחדלכאמורלפיהוראותסימןא'בפרקט';הגנהזותעמוד

לנתבעלפרקהזמןשקבעהנציבלביצועהתאמותנגישותר"

הוספתפרקים
ח'ו־ט'וכותרת

פרקי'

אחריסעיף26בלחוקהעיקרייבוא: ר

"פרק ח': סמכויות פיקוח
כהגדרתם26גרהסמכתמפקחים הציבור עובדי מקרב למנות רשאי הנציב )א(

בסעיף19מה)ה(,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפי
חוקזה,כולןאוחלקן)בפרקזה-מפקח(ר

למפקחימונהרקמישמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

אישום, כתב נגדו הוגש ולא הורשע לא הוא )1(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאין

הואראוילדעתהנציבלשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיחוקזה,כפישהורההנציב;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
הנציבר

לשםמילויתפקידויהיולנציבכלהסמכויותהנתונות )ג(
למפקחלפיפרקזהר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהאולפיהוראות26דרסמכויותפיקוח
הנגישותשלפיחוקהתכנוןוהבנייה,רשאימפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
חוקזהאושלהוראותהנגישותשלפיחוקהתכנוןוהבנייהאו
להקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-21995;

להיכנסבכלעתסבירהלמקוםציבוריאולמקוםשניתן )3(
בושירותציבורי,ובלבדשלאייכנסלמקוםכאמורהמשמש
למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;ואולםמפקחרשאי
של צו בלא גם למגורים המשמש כאמור למקום להיכנס
ביתמשפט,אםתיאםזאתעםמנהלהמקום,ובהיעדרמנהל

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 2
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כאמור-בתיאוםעםכלדייריהמקום,אםהםבגירים;לעניין
זה,"מקוםציבורי"ו"שירותציבורי"-כהגדרתםבסעיפים19ז

ו־19י,בהתאמה;

שמירתן על להורות וכן מדידות או בדיקות לערוך )4(
לתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרתר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,26הרזיהוימפקחים
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

על המעידה הנציב, בידי החתומה תעודה בידו יש )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

פיקוחבגופים
ביטחוניים

הפעלתסמכויותלפיפרקזהכלפיגופיםביטחוניים,26ור )א(
תיעשהבכפוףלסייגיםשבסעיףזהר

עלאףהאמורבסעיף26ד,לאיפעילמפקחאתסמכויותיו )ב(
כלפיגוףביטחוני,אלאאםכןנקבעהלוהתאמהביטחונית
הגוף של המידע אבטחת לכללי ובהתאם לכך, מתאימה
הביטחוניולנוהלשיקבעהנציבלפיסעיףקטן)ג(;גוףביטחוני

יביאלידיעתהנציבאתכלליאבטחתהמידעהאמוריםר

הנציב,בהסכמתהשרהממונה,יקבעבנוהל,לגביכל )ג(
גוףביטחוני,תנאיםלשימושבסמכויותלפיפרקזהכלפי
גוףביטחוני;נהליםכאמורייקבעובהתאםלעקרונותהיסוד
מקומות של למאפיינים לב בשים זה, חוק של ולמטרותיו
המשמשיםגופיםביטחונייםולשירותיםהניתניםבמקומות
להבטיח ולצורך בהם הנעשה לשימוש לב ובשים כאמור,
אתזכותםשלאנשיםעםמוגבלותלעשותשימושבמקומות

ובשירותיםאלהלפיחוקזהר

בסעיףזה- )ד(

"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלו; )1(

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה )3(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20 )4(
לחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-

31998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(וששרהביטחון
הודיעעליהםלשרהמשפטים;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהר; )5(

הרשותלהגנהעלעדים; )6(

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף15לחוקשירות
הביטחוןהכללי,התשס"ב-42002;

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 3

ס"חהתשס"ב,עמ'9 1ר 4
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"השרהממונה"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

ו–)4( )2( ,)1( לענייןהגופיםהמנוייםבפסקאות )1(
להגדרה"גוףביטחוני"-שרהביטחון;

לענייןהגופיםהמנוייםבפסקה)3(להגדרה"גוף )2(
ביטחוני"-ראשהממשלה;

ו–)6( )5( בפסקאות המנויים הגופים לעניין )3(
להגדרה"גוףביטחוני"-השרלביטחוןהפניםר

פרק ט': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-26זרעיצוםכספי )א(

"הוראותהנגישותשלפיחוקהתכנוןוהבנייה"-כהגדרתן
בסעיף19א;

"חייב"-מישחייבבביצועהתאמותנגישותלפיחוקזה;

"חייבזעיר"-חייב,למעטרשותציבורית,שמחזורהעסקאות
השנתישלובשנהשקדמהלמועדההפרהלאעלהעל

2מיליוןשקליםחדשים;

"חייבקטן"-חייב,למעטרשותציבורית,שמחזורהעסקאות
השנתישלובשנהשקדמהלמועדההפרהעלהעל2
מיליוןשקליםחדשיםולאעלהעל20מיליוןשקלים

חדשים;

"חייברגיל"-חייבשאינוחייבזעיראוחייבקטן;

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסקכהגדרתובחוק
מסערךמוסף,התשל"ו-5 519,ולענייןמלכ"רכהגדרתו
בחוקהאמור-מחזורכהגדרתובתוספתהשנייהלחוק

העמותות,התש"ם-61980;

"הממונה"-עובדבכירמקרבעובדיהנציבותשהנציבהסמיך
לענייןפרקזה;

"מעסיק"-כהגדרתובסעיף9)ד(;

"מעסיקציבוריגדול"-כהגדרתובסעיף9ב)א(;

"רשותציבורית"-גוףאומוסדהמנויבפסקאות)1(עד)3(
ו–)5(להגדרה"רשותציבורית"שבסעיף19אר

מישהפרחובהשחלהעליולפיהוראהמההוראותלפי )ב(
פרקד',כמפורטלהלן)בפרקזה-חובתייצוגהולם(,רשאי
הממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםשל25,000שקלים

חדשים:

גוףציבורישלאמינהממונהתעסוקהלאנשים )1(
עםמוגבלותבניגודלהוראותסעיף9א;

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 5

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 6
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מעסיקציבוריגדולשלאפרסםתוכניתשנתית )2(
שאישרהההנהלה,בניגודלהוראותסעיף9ג)א(;

מעסיקציבוריגדולשלאכללבתוכניתהשנתית )3(
או כולם 9ג)ג(, בסעיף המפורטים בעניינים הוראות

חלקם,בניגודלהוראותאותוסעיףר

מישהפרחובהכמפורטבטורא'לתוספתהשמינית, )ג(
חוק או זה חוק לפי מההוראות הוראה לפי עליו שחלה
הוראות לפי או התשי"א-1951 , האזרחית, ההתגוננות
ב' בטור כמפורט והבנייה, התכנון חוק שלפי הנגישות
שלצידה)בפרקזה-חובתנגישות(,רשאיהממונהלהטיל
עליועיצוםכספילפיהסכומיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין,
ולפיההוראותהמפורטותלצדההפרה,לענייןאופןבחינת

ההפרה:

החלקבתוספת
השמינית

סכוםהעיצום)בשקליםחדשים(

חייברגילחייבקטןחייבזעיר

1,2003,50012,500א'

00025,000, 2,400ב'

500, 3,60013,0003ג'

3,60013,000200,000ד'

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרחובתייצוג26חר )א(
הולםאוחובתנגישות,כאמורבסעיף26ז)בסימןזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
לוהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-

הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשה(, - זה )בסימן המחדל או המעשה )1(
המהווהאתההפרהומועדביצועההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף26ט,ובכללזהזכותולטעוןלקיומו
שהמפר מסוימת נגישות התאמת פטורמביצוע של
קיבלאוזכאילולפיחוקזהאולפיהוראותהנגישות
שלפיחוקהתכנוןוהבנייה,וכןכייראואתההודעה
עלכוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממש

אתהזכותהאמורהכאמורבסעיף26י)ד(;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף26יא

ושיעורהתוספתר

ס"חהתשי"א,עמ'8 ר  
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מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף26ח26טרזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיובכתבלפניהממונה,לענייןהכוונה
להטילעליועיצוםכספי,סכומואוקיומושלפטורמביצוע
התאמתנגישותמסוימתשהמפרקיבלאוזכאילולפיחוק
זהאולפיהוראותהנגישותשלפיחוקהתכנוןוהבנייה,בתוך
30ימיםממועדמסירתההודעה;הממונהרשאילהאריךאת

התקופההאמורהמטעמיםמיוחדיםשיירשמור

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי26יר )א(
הוא ורשאי כספי, עיצום המפר על להטיל אם 26ט, סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף26יבר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
תשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצוםהכספי

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב()2(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף26טבתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועבסעיף26יאר )א(
26ז)ב(החלקהחמישיםשלולכלחודששבונמשכהההפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרהסכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתחובתייצוגהולםאוחובתנגישות,כאמור
26ז,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותהחובה בסעיף

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך26יברסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות לפי אלא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ר

של והרווחה העבודה ועדת באישור המשפטים, שר )ב(
הכנסת,רשאילקבוענסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתן
להטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפי

סימןזה,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת26יגר )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
26י)ד(-ביוםמסירתההודעהעל הממונהכאמורבסעיף
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף26כזועוכב
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בית בידי או הממונה בידי הכספי העיצום של תשלומו
המשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםלפיסימןזהיתעדכנו )ב(
ב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהנציבות )ג(
הודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת26ידר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף26יר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום26טור על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
- זה )בפרק התשכ"א-1961 והצמדה, ריבית פסיקת בחוק

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

פריסת26טזרפריסתתשלומים על להחליט המפר, לבקשת רשאי, הממונה )א(
התשלוםשלהעיצוםהכספי,בהתחשבבסכוםהעיצוםהכספי
המצדיקות אחרות מיוחדות ובנסיבות המפר על שהוטל
12 פריסהכאמור,ובלבדשמספרהתשלומיםלאיעלהעל

תשלומיםחודשייםר

החלטת את יראו במועדו, תשלום המפר שילם לא )ב(
הממונהעלפריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,
יתרתהחובתעמודלפירעוןמיידיויחולוהוראותסעיף26טור

חוק26יזרגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-81995ר

סימן ב': התראה מינהלית

הפר)א(26יחרהתראהמינהלית אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה )1(
חובתייצוגהולםאוחובתנגישות,כאמורבסעיף26ז,
והתקיימונסיבותשקבעהנציב,בנהלים,רשאיהוא,
במקוםלמסורלמפרהודעהעלכוונתחיובולהטיל
לו למסור א', סימן הוראות לפי כספי עיצום עליו
לפי נהלים זה; סימן הוראות לפי מינהלית התראה
לממשלה המשפטי היועץ באישור ייקבעו זה סעיף
ובהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייה,ויפורסמו
באתרהאינטרנטשלהנציבות;בסעיףקטןזה,"היועץ
המשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי
לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולעניין

זהר

ס"חהתשנ"ה,עמ'0 1ר 8
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הפר אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה )2(
26ז, לראשונהחובתנגישותמסוימת,כאמורבסעיף
המתעד נגישות מורשה של באישור מחזיק והוא
ומאשראתקיומןשלהוראותהנגישותבמקוםובשירות
באופןשקבעהנציב,בהתייעצותעםהממונהעלזרוע
העבודהבמשרדהכלכלהוהתעשייהאומימטעמו,
ולאחלשינויבמצבהמקוםאוהשירותממועדמתן
האישורלגביאותההתאמתנגישותשלגביהנמצאה
לפי מינהלית התראה הממונה לו ימסור  ההפרה,
הוראותסימןזה,במקוםלמסורלוהודעהעלכוונת
חיובולהטילעליועיצוםכספילפיהוראותסימןא';
את להבטיח החובה זולאיחולועל הוראותפסקה
הזמינות,האחזקההתקינהוהשמישותשלהתאמת
הנגשהוהיערכות בסידורי נגישותואתאי־הפגיעה

להנגשהר

היהלממונהיסודסבירלהניחכיחייבזעיראו )3(
חייבקטןהפרלראשונהחובתנגישותמסוימת,כאמור
בסעיף26ז,בתקופתהוראתהשעה,ימסורלוהממונה
התראהמינהליתלפיהוראותסימןזה,במקוםלמסור
לוהודעהעלכוונתחיובולהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסימןא';לענייןזה"תקופתהוראתהשעה"-
ארבעשניםמיוםתחילתושלפרקזהכאמורבסעיף11
לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)תיקוןמס'

23(,התשפ"ב-92022ר

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרהומועדביצועה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאת
יהיהצפוי עליה אויחזור ההפרהוכיאםימשיךבהפרה
לעיצוםכספיגםבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפי
26יא,וכןיצייןאתזכותושלהמפר העניין,כאמורבסעיף

לבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף26יטר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

26יח,26יטר בסעיף כאמור מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמהטעמיםהאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהר

הממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמור

לפי מינהלית התראה לביטול בקשה הממונה קיבל )ג(
או ההתראה את לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

ס"חהתשפ"ב,עמ'1114ר 9
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

לאחרהתראה
מינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה26כר )א(
והמפרהמשיךלהפראתהחובהשבשלהנמסרהלוההתראה,
יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלענייןסעיף26יא)א(,
והממונהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרה

הנמשכתבהתאםלהוראותסעיף26ח,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתהחובהשבשלהנמסרהלוההתראה
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף26יא)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההחוזרת,

בהתאםלהוראותסעיף26ח,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת

כתבהתחייבות
והפקדתעירבון

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרחובתייצוגהולם26כאר
אוחובתנגישות,כאמורבסעיף26ז,והתקיימונסיבותשקבע
הנציב,בנהליםשיפורסמובאתרהנציבותובאישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהממונהלמסורלמפרהודעהעל
אפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבותולהפקידעירבוןלפי
הוראותסימןזה,במקוםשיוטלעליועיצוםכספילפיהוראות
לרבות - לממשלה" המשפטי "היועץ זה, בסעיף א'; סימן
משנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלה

הסמיכולענייןזהר

תנאיכתב
ההתחייבותוגובה

העירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת26כבר )א(
חובתהייצוגההולםאוחובתהנגישות,כאמורבסעיף26ז,
ולהימנעמהפרהנוספתשלאותהחובה,בתוךתקופהשיקבע
הממונהבכתבההתחייבותושתחילתהביוםהגשתו,ובלבד
שהתקופההאמורהלאתעלהעלשנתיים)בסימןזה-תקופת

ההתחייבות(ר

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבבהםולמלאאחריהםבתקופת
ההתחייבותכדילהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאולמנוע

אתהישנותהר

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלנסיבות

ושיקוליםשנקבעולפיסעיף26יב)ב(ר

הממונהרשאי,לבקשתהמפרומטעמיםשיירשמו,לפטור )ד(
אתהמפרמהפקדתהעירבוןלפיסעיףקטן)ג(אולהפחיתאת

סכוםהעירבוןשיפקידהמפרלפיאותוסעיףקטןר

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותוהפקידעירבוןלפי26כגר )א(
סימןזהבתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף
26כא,לאיוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לאהגיש
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המפרלממונהכתבהתחייבותאולאהפקידעירבוןבתוך
התקופההאמורה,ימסורלוהממונההודעהעלכוונתחיוב

בשלאותההפרה,לפיסעיף26חר

הממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיף )ב(
קטן)א(מטעמיםמיוחדיםשיירשמור

הגישהמפרכתבהתחייבותוהפקידעירבוןלפיסימן26כדרהפרתהתחייבות )א(
זהוהפרתנאימתנאיכתבההתחייבות,כמפורטבפסקאות
לפי פסקאות, באותן המפורטות ההוראות יחולו שלהלן,

העניין:

המשיךהמפר,בתקופתההתחייבות,להפראת )1(
החובהשבשלהפרתההגישאתכתבההתחייבות,או
חזרוהפראתהחובההאמורהבאותהתקופה,יראואת
ההפרהכאמורכהפרהנמשכתלענייןסעיף26יא)א(או
כהפרהחוזרתלענייןסעיף26יא)ב(,לפיהעניין,ויחולו

הוראותאלה:

הממונהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיוב )א(
בשלההפרההנמשכתאוההפרההחוזרת,לפי
העניין,בהתאםלהוראותסעיף26ח,בשינויים

המחויבים;

מסרהממונהלמפרדרישתתשלוםבשל )ב(
לפי החוזרת, ההפרה או הנמשכת ההפרה
או 26י)ב()1( סעיף להוראות בהתאם העניין,
שהמפרלאטעןאתטענותיולפניהממונהלעניין
אותההפרהכאמורבסעיף26י)ד(,יחלטהממונה
אתהעירבוןנוסףעלהטלתהעיצוםהכספיבשל
החליט אוההפרההחוזרת; הנמשכת ההפרה
הממונהלפטוראתהמפרמהפקדתהעירבוןאו
להפחיתאתסכוםהעירבוןלפיסעיף26כב)ד(,
את גם הכוללת תשלום דרישת למפר ימסור
סכוםהעירבוןשלגביוניתןהפטוראואתהחלק
שהופחתמסכוםהעירבון,לפיהעניין,בתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםהחלטתהממונהעל
הפטוראוההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשל

דרישתהתשלום;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )2(
יחלט 26כב)ב(, בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
לפטור הממונה החליט ואם העירבון, את הממונה
סכום את להפחית או העירבון מהפקדת המפר את
העירבוןלפיסעיף26כב)ד(,ימסורלמפרדרישתתשלום
לפיסעיף26ילגביסכוםהעירבוןשלגביוניתןהפטור
אולגביהחלקשהופחתמסכוםהעירבון,לפיהעניין,
בצירוףהפרשיהצמדהוריביתמיוםהחלטתהממונה
עלהפטוראוההפחתהכאמורעדיוםהמסירהשל
דרישתהתשלום;הממונהלאיחלטאתהעירבוןאו
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ישלחדרישתתשלוםלפיהוראותפסקהזואלאלאחר
שנתןלמפרהזדמנותלטעוןאתטענותיו,בכתב,לעניין

הפרתהתנאיםכאמורר

לענייןפרקזהיראואתחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זהכהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןר

בסעיף כאמור ההתחייבות כתב מתנאי תנאי הופר )ג(
זהוהפרהמפרפעםנוספתאתהחובהשבשלהפרתהנתן
אתכתבההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתב

התחייבותנוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהר

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשהגישלפיסימןזה,26כהרהשבתהעירבון
יוחזרלו,בתוםתקופתההתחייבות,העירבוןשהפקידבתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתור

סימן ד': הוראות שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהשלהוראות

לפיחוקזהולפי
חוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי26כור
חוקזה,כאמורבסעיף26ז,ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

ערעור,עיכוב
ביצועוהחזר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלהגיש26כזר )א(
ערעורלביתמשפטשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,

בתוך45ימיםמיוםשנמסרהההחלטהלמפרר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושבית

המשפטהורהעלכךר

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספיאו )ג(
הופקדהעירבון,לקבלערעורכאמורבסעיףקטן)א(והורהעל
החזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם,עלהפחתתהעיצום
הכספיאועלהחזרתהעירבון,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחתאויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומואוהפקדתועדיום

החזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר26כחרפרסום )א(
האינטרנטשלהנציבותאתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיח
שקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטיל

עיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי, העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
מועדביצועההפרהונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםהכספיושיעוריההפחתה;
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פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהואתאגידר )6(

הוגשערעורלפיסעיף26כזעלהחלטתהממונהלהטיל )ב(
עיצוםכספי,יפרסםהממונהלפיסעיףקטן)א(אתדברהגשת

הערעורואתתוצאותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,הממונהרשאילפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעון
אתטענותיולענייןזה,אםסברשהדברנחוץלשםאזהרת
יכול זה קטן סעיף לפי טענות לטעון ההזדמנות הציבור;
שתינתןלמפרבמסגרתזכותהטיעוןלפיסעיף26ט,ובלבד
שהממונההודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,בהודעה

עלכוונתחיובלפיסעיף26חר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-101998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינה

חייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםר

הודיעהמפרלממונהעלתיקוןהליקוישבשלוהוטל )ו(
עיצוםכספיופורסםפרסוםלפיסעיףזה,יפרסםהממונה
באתרהאינטרנטשלהנציבותלצדהפרסוםהאמורגםאת

דברמסירתההודעהעלתיקוןהליקויר

לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי המשפטים שר )ז(
הפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,מסירתהתראהמינהליתאוהגשת26כטר )א(
יגרעו לא זה, פרק לפי עירבון, והפקדת התחייבות כתב
מאחריותוהפליליתשלאדםכתוצאהמהפרתחובתייצוג
הולםאוחובתנגישות,כאמורבסעיף26ז)בסעיףזה-הפרה(,

המהווהעבירהר

התראה חיוב, כוונת על הודעה למפר הממונה מסר )ב(
מינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישכתבהתחייבות
ולהפקידעירבון,בשלהפרההמהווהגםעבירהכאמור,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו
חדשות עובדות התגלו זאת; המצדיקות חדשות עובדות
כאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםלאחרשהמפרשילם
עיצוםכספיאוהפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאו
העירבוןשהופקד,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית
מיוםתשלוםהסכוםאומיוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתור

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 10
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הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלעבירההמהווההפרה, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלההפרהר

תיקוןהתוספת
השמינית

שרהמשפטיםרשאילשנות,בצו,אתהתוספתהשמיניתר26לר

פרק י': תיקונים עקיפים ותחילה".

הוספתתוספת
שמינית

אחריהתוספתהשביעיתלחוקהעיקרייבוא:8ר

"תוספת שמינית

)סעיף26ז)ג((

בתוספתזו-

האזרחית ההתגוננות תקנות - מקלטים(" )נגישות האזרחית ההתגוננות "תקנות
)התאמותנגישותבמקלטים(,התשע"ו-112016;

"תקנותהתכנוןוהבנייה"-תקנותהתכנוןוהבנייה)בקשהלהיתר,תנאיוואגרות(,
התש"ל-0 1219;

מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות - קיים" חינוך במוסד נגישות "תקנות
)התאמותנגישותבמוסדחינוךקיים(,התשע"א-132011;

"תקנותנגישותחושיתבאוטובוסיםבין–עירוניים"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעם
מוגבלות)נגישותחושיתבאוטובוסיםבין־עירוניים(,התשע"ח- 14201;

"תקנותנגישותלאתר"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישות
לאתר(,התשס"ח-152008;

"תקנותנגישותלבנייןקיים"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלמקוםציבורישהואבנייןקיים(,התשע"ב-162011;

"תקנותנגישותלבריאות"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישות
לשירותיבריאותולמקומותנתינתם(,התשע"ו-2016 1;

מוגבלות לאנשיםעם זכויות תקנותשוויון מקצועית"- להכשרה "תקנותנגישות
)התאמותנגישותלשירותיהכשרהמקצועית(,התשע"ה-182014;

"תקנותנגישותלהשכלהגבוהה"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמות
נגישותלמקומותציבורייםקיימיםשהםמוסדותלהשכלהגבוההולשירותי

השכלהגבוההשהםנותנים(,התשע"ז-192016;

"תקנותנגישותלמוסדחינוךחדש"-תקנותהתכנוןוהבנייה)ביצועהתאמותנגישות
למוסדחינוךחדש(,התשע"ט-202018;

"תקנותנגישותלמקוםשאינובניין"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
)התאמותנגישותלמקוםציבורישאינובניין(,התשע"ד-212013;

ק"תהתשע"ו,עמ'1448ר 11

ק"תהתש"ל,עמ'1841ר 12

ק"תהתשע"א,עמ'1425ר 13

ק"תהתשע"ח,עמ'92ר 14

ק"תהתשס"ח,עמ' 140ר 15

ק"תהתשע"ב,עמ'320ר 16

ק"תהתשע"ו,עמ'4 22ר 1 

ק"תהתשע"ה,עמ'418ר 18

ק"תהתשע"ז,עמ'130ר 19

ק"תהתשע"ט,עמ'0 5ר 20

ק"תהתשע"ד,עמ'202ר 21
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"תקנותנגישותלשירות"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישות
לשירות(,התשע"ג-222013;

מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות - ציבורית" לתחבורה נגישות "תקנות
)הסדרתנגישותלשירותיתחבורהציבורית(,התשס"ג-232003;

"תקנותנגישותפרטנית"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישות
פרטניתלתלמידולהורה(,התשע"ח-242018;

"תקנותנגישותרכבהשכרהואוטובוסים"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
)נגישותרכבהשכרהואוטובוסים(,התשע"ג-252012;

"תקנותנגישותלשירותיחירוםבמסגרות"-תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
)נגישותלשירותישעתחירוםבמסגרותלאנשיםעםמוגבלות(,התשפ"א-262021ר

חלק א'

טורב'טורא'

נגישות1ר התאמות ביצוע
ובתוך לבניין בכניסה בדלת
בניין,ובכללזהקיוםאפשרות
הדלת צידי משני לתמרון
ומערכתקשר־פנים)אינטרקום(

קיים לבניין נגישות לתקנות 2)ב()1( תקנה
הראשונה בתוספת ו–)21( )14( ,)4(2 ופרטים

לאותןתקנות;

בניין, שאינו למקום נגישות לתקנות 2 תקנה
לאותן השנייה בתוספת ו–11)א( 2)א( פרטים
תקנות,ופרט2בתוספתהשלישיתלאותןתקנות;

לתקנות השנייה בתוספת ו–62ר8 55ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה3)ג(לתקנותנגישותבמוסדחינוךקיים;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים , 1,
18ו–23עד28בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות,ופרטים1ו–10
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1ראבתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

חינוך למוסד נגישות לתקנות ו–11 10 תקנות
חדש;

14ו–18לתקנותנגישותפרטנית ,11 ,2 תקנות
ופרטים)2(ו–)10(בתוספתהשנייהלאותןתקנות

ק"תהתשע"ג,עמ'968ר 22

ק"תהתשס"ג,עמ'56 ר 23

ק"תהתשע"ח,עמ'0 25ר 24

ק"תהתשע"ג,עמ'202ר 25

ק"תהתשפ"א,עמ'2192ר 26
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טורב'טורא'

סימן2ר מוביל, סימן של קיום
סימון אזהרה, סימן מאתר,
סימנים בדרך, מכשולים של
דלתות, סימון במדרגות,
מחיצותוקירותשקופיםבבניין

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)5(,) (,)12(,)16(,)19(ו־)20(בתוספתהראשונה

לאותןתקנות;

תקנה2)ד(לתקנותנגישותלשירותישעתחירום
במסגרות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין
)9()ג(ו–)ד(,8ו–9בתוספת ,) ( ופרטים5)1()ב(,

השנייהלאותןתקנות;

5 ר8, עד 0 ר8 65ר8, 58ר8, 52ר8, 50ר8, פרטים
  ר8עד9 ר8ו–130ר8בתוספתהשנייהלתקנות

התכנוןוהבנייה;

2 ופרט לאתר נגישות לתקנות 3)ב( תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

,12 5לתקנותנגישותלבריאותופרטים תקנה
20,18,15,14,13ו–21בתוספתהראשונהלאותן

תקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

לתחבורה נגישות לתקנות ו– 2 26 תקנות
ציבוריתופרטים1רג,5,4ו–6בתוספתהתשיעית

לאותןתקנות;

תקנות11,8ו־19עד24לתקנותנגישותלמוסד
חינוךחדש;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
לתוספת ו–10 8 ,6 ,5 ,3 ,2 ופרטים פרטנית

השנייהלאותןתקנות

נגישות3ר התאמות ביצוע
עושה שהציבור במעברים
קבלת במסגרת שימוש בהם

השירות,בדרךבתוךבניין

תקנה15לתקנותנגישותלשירות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 58ר8 פרט
והבנייה;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)1(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות5ו–14לתקנותנגישותלבריאותופרטים
11ו–19בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנות ו–14לתקנותנגישותלבריאותופרט3
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

חינוך למוסד נגישות לתקנות ו–12 11 תקנות
חדש;
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תקנות2ו–14לתקנותנגישותפרטנית;

תקנה3לתקנותההתגוננותהאזרחית)נגישות
מקלטים(

נגישות4ר התאמות ביצוע
הנוגעותלריהוט,עמדותשירות
דלפקים, מדפים, ומחשב,
מושבים,מקומותואזוריישיבה
אוהמתנה,ספסליםושולחנות,
כוללאספקתהכמותהנדרשת

תקנות61,54,52,23,20,19,18) (,68)א(,0 ,  
ו־84לתקנותנגישותלשירות;

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותבנייןקייםופרט
2)31(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה19לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

פרטים210ר8ו–225ר8בתוספתהשנייהלתקנות
התכנוןוהבנייה;

להשכלה נגישות לתקנות ו–8 6)א( ,4 תקנות
גבוהה;

להכשרה נגישות לתקנות ו–11 10 ,9 תקנות
מקצועית;

תקנה11לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

30 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

15 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

14ו–18לתקנותנגישותפרטנית ,13 ,2 תקנות
ופרטים24,21,20ו–25בתוספתהשנייהלאותן

תקנות

נגישות5ר התאמות ביצוע
בשילוטולוחותמידע,ובכלל
ושילוט אלקטרוני לוח זה

הכוונה,זיהויומתןמידע

תקנות18,16)ז(,20)א(,25)א()4(,44)2(,54)6(ו–62
לתקנותנגישותלשירות;

תקנה2)ג(לתקנותנגישותלשירותישעתחירום
במסגרות;

תקנה2לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט2)4(
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין
ופרט10בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

פרטים56ר8ו–100ר8בתוספתהשנייהלתקנות
התכנוןוהבנייה;

להשכלה נגישות לתקנות ו–6)א( 4)א( תקנות
גבוהה;

תקנות9ו–10)1(ו–)5(לתקנותנגישותלהכשרה
מקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים ו–13
בתוספתהראשונהלתקנותהאמורות;
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15 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

לתחבורה נגישות לתקנות ו– 2 26 תקנות
ציבוריתופרטים12,1ו–13בתוספתהתשיעית

לאותןתקנות;

תקנה35לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות14,2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרט
4בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנה5לתקנותההתגוננותהאזרחית)נגישות
מקלטים(

נגישות6ר התאמות ביצוע
או הליכיו השירות, בנוהלי
נוהגיו,ובכללזהלענייןאיסור
עם אדם על תשלום הטלת
מוגבלותבשלביצועהתאמות
נגישותבעבורו,איסורהתניית
שירותבהצגתתעודההמעידה
שירות מתן מוגבלות, על
בלאהמתנהבתורלאדםעם
מוגבלותהזכאילכך,לבקשתו
המלווה אדם לבקשת או
אותו,מתןאפשרותלאדםעם
בשירות להשתמש מוגבלות
תוךהסתייעותבחייתשירות
התאמת מטעמו, במלווה או
נוהליהפינויוהחילוץבחירום
ומתןפטורלמלווהשלאדםעם
מוגבלותמתשלוםבעדכניסה
הנאה או הציבורי למקום

מהשירותהניתןבו

תקנות13,12,11,10,9,5,4ו–14לתקנותנגישות
לשירות;

פרטים2,1ו–3לתוספתהשישיתלחוקזה;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

6ו–10)1(לתקנותנגישותלהכשרה ,4 תקנות
מקצועית

החזקה,התקנהאוהספקהשל ר
עזר מערכת או שמע מערכת
לשמיעה)קבועהאוניידת(או

הספקתמקלטים

תקנות54,51,44,18,  )1(ו–81לתקנותנגישות
לשירות;

פרטים211ר8ו–225ר8בתוספתהשנייהלתקנות
התכנוןוהבנייה;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

30 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

15 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;
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ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט8בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנות14,2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרט
49בתוספתהשנייהלאותןתקנות

הנגישות8ר התאמות ביצוע
בכריזהקוליתאוחזותית

תקנות21ו–22לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרטים28
ו–29בתוספתהשנייהלאותןתקנות

נגישות9ר התאמות הספקת
למידע

תקנות3,54,29 ו–84לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה28לתקנותנגישותלתחבורהציבורית;

פרטים6ו– לתוספתהשישיתלחוקזה;

פרטנית נגישות לתקנות ו–19 18 ,2 תקנות
ופרטים28ו– 5בתוספתהשנייהלאותןתקנות

מתןשירותבאמצעותאמצעי10ר
דיגיטליאוטכנולוגי

תקנה32לתקנותנגישותהשירות;
פרט8לתוספתהשישיתלחוקזה

שניתן11ר שירות או מידע מתן
שיחות, ניתוב במערכת
בהקלטהמותאמתאובהפניה
למוקדןבתחילתמסירתהמידע

תקנה33לתקנותנגישותלשירות;

פרט9לתוספתהשישיתלחוקזה;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)3(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

הנגישות,12ר התאמות פרסום
פרסוםנהליםומידענדרש,ציון
הזכותלבקשהתאמתנגישות
וצירוףטופסמתאיםבטפסים
הודעה לציבור, שסופקו
להתאמות, לאדםעלזכאותו
בשירות נגישות הצהרת ציון

אינטרנט

תקנות35,34ה, 50,4, 2,66,61,5 ,3 ,83ו–86
לתקנותנגישותלשירות;

פרט10לתוספתהשישיתלחוקזה;

תקנה6לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

שעת לשירותי נגישות לתקנות 43)ג( תקנה
חירוםבמסגרות;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה3לתקנותנגישותפרטנית;

תקנה29לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

לביצוע13ר מסגרת מכרז פרסום
במוסדות נגישות התאמות

חינוךאובגניילדים

סעיף19לד1)א(לחוקזה
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בקו14ר נגישות התאמות ביצוע
למוקד לפניות ייעודי טלפון

בעתחירום

תקנה36לתקנותנגישותלשירות

הנגישות15ר התאמות ביצוע
הנדרשותבחקירה

תקנה39לתקנותנגישותלשירות

נגישות16ר התאמות הספקת
או דין לבעלי לעדים, לקהל,

לבאיכוח

נגישות לתקנות ו–50 49 ,48 ,46 ,45 תקנות
לשירות

נגישות 1ר התאמות ביצוע
רשויות של וישיבות בדיונים

ציבוריות

תקנה51לתקנותנגישותלשירות

הקרנת18ר או תמלול הספקת
הטקסטבאירוע

תקנה54לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

נגישות19ר התאמות ביצוע
בסיורים

תקנות64ו–66לתקנותנגישותלשירות;

תקנה10לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה13לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות2ו–14לתקנותנגישותפרטנית

מתןאפשרותלמישושמוצגים20ר
תלת–ממדיים

תקנה64)4(לתקנותנגישותלשירות

החזקתערכתתקשורתושימוש21ר
בערכהכאמורבעתהצורך

תקנה4 לתקנותנגישותלשירות;

תקנות2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרטים36
ו– 3בתוספתהשנייהלאותןתקנות

קיוםנגישותלמכשיריםבחדר22ר
כושר

תקנה85)א()3(ו–)4(לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה

יידועצוותהעובדיםבחובות23ר
עלפיהחוק

תקנה 8לתקנותנגישותלשירות

או24ר נאמן נגישות, רכז מינוי
ממונה,הכשרתוופרסוםפרטיו

תקנה91לתקנותנגישותלשירות;

תקנה36)א(ו–)ב(לתקנותנגישותלשירותישעת
חירוםבמסגרות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)8(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

הכנתתוכניתהנגשהוהתאמה25ר
וקבלת פעולה, תוכנית או
לנגישות מורשה אישור
לתוכניתהנגשהוהתאמהאו
לתוכניתפעולהולסיוםביצוע

סעיפים19יטו–19כ)ב1()3(לחוקזה;

למקום נגישות לתקנות ו–)ד( )ג( 2)ב(, תקנה
שאינובניין;

תקנה3)ג()1(ו–)ד(לתקנותנגישותלאתר
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מקומות26ר לגבי ודיווח פרסום
ובנייניםשישלהנגיש

תקנה11)ב(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;
סעיפים19ט)3גא()2(ו–19כבלחוקזה

נגישות 2ר התאמות ביצוע
ביחידתאכסוןמיוחדת)למעט

שירותיםומקלחת(

נגישות לתקנות ו–80  5 ו–)6(, )3(41 תקנות
לשירות;

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)30()ג(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 186ר8 פרט
והבנייה;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה34לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

ביצועהתאמותנגישותבמקום28ר
חניהאוחניון,ובכללזהכמות,
סימון שילוט, מידות, מבנה,

ומעברלמדרכהאולמבנה

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)2(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה16לתקנותנגישותלשירות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין
ופרט2)א()1(בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

השנייה בתוספת ו–110ר8 100ר8 50ר8, פרטים
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

תקנות2)א(ו–3לתקנותנגישותלאתרופרט2)א(
ו–)ב(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנות4ו–6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

להכשרה נגישות לתקנות ו–10 9 תקנות
מקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים2ו–3
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

תקנות6)א(ו–15לתקנותנגישותלמוסדחינוך
חדש;

פרטנית נגישות לתקנות ו–18 11 ,2 תקנות
ופרטים2,1ו–4בתוספתהשנייהלאותןתקנות

התקנתאמצעילהתגברותעל29ר
הפרשגובהעד20ס"מ

תקנות2)ב()1(ו–5לתקנותנגישותלבנייןקיים
ופרט2)8(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

פרטים50ר54,8ר58,8ר8ו–60ר8בתוספתהשנייה
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;
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ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1ראו–ובתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

תקנות6, ו–11לתקנותנגישותלמוסדחינוך
חדש;

תקנה2)א(,11,9ו–18לתקנותנגישותפרטנית

נגישות30ר התאמת ביצוע
גובה הפרש על להתגברות
שאינועולהעל5ר1מטרבדרך

למקלט

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)35(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 60ר8 פרט
והבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה

ביצועהתאמותנגישותבתא31ר
וקיום המעלית,למעטמידות
עצירה, בתחנות או התא,
ובכללזהלחיצים,מידע,כריזה

ואותות

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)9(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה 1לתקנותנגישותלשירות;

השנייה בתוספת ו–124ר8 121ר8 120ר8, פרטים
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

להשכלה נגישות לתקנות ו–6)א( 4)א( תקנות
גבוהה;

להכשרה נגישות לתקנות ו–10 9 תקנות
מקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

5 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנה 1לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות2)א(,14,9ו–18לתקנותנגישותפרטנית

התקנתביתאחיזה,מאחזיד,32ר
חסימה,רכיבהגנה

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
)32(ו–)34(בתוספת ,)28( ,)18( ,)13( ,)12( ,)11(2

הראשונהלאותןתקנות;

2)א(ו–18)ג()1(לתקנותנגישותלמקום תקנות
שאינובנייןופרטים2)א(ו־5)8(ו–)9(בתוספת

השנייהלאותןתקנות;

פרטים52ר58,8ר65,8ר130,8ר8ו־159ר8)א(בתוספת
השנייהלתקנותהתכנוןוהבנייה;
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2)ה( ופרט לאתר נגישות לתקנות 3)ב( תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים16,9,
21,20ו–32בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאותופרטים9ו–16
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרטים1ו–5בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

למוסד נגישות לתקנות ו–19 13 ,11 תקנות ,
חינוךחדש;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
פרטניתופרט2בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנה3לתקנותההתגוננותהאזרחית)נגישות
מקלטים(

נגישות33ר התאמות ביצוע
במדרגותנעות

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)12(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 131ר8 פרט
והבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

21 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט5בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו־18לתקנותנגישות
פרטניתופרט2בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנה19לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

בתא34ר נגישות התאמות ביצוע
תא רחצה, תא שימוש, בית
תא הלבשה, עמדת מקלחת,
וחדרים מלתחה משולב,
לשימושהציבורבנוגעלדלת,
מחיצה,התקנתמאחז,מושב,
ספסל,אביזרים,ידיות,מכשירים,

משטףולמעטמידותהמקום

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)14(,)21(,)22(,)24(ו־)25(בתוספתהראשונה

לאותןתקנות;

בניין, שאינו למקום נגישות לתקנות 2 תקנה
לאותן השנייה בתוספת ו–11)א( 2)א( פרטים
תקנותופרט2בתוספתהשלישיתלאותןתקנות;
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156ר8, 155ר8, 154ר8, 141ר8, 140ר8, 62ר8, פרטים
159ר8ו– 18ר8בתוספתהשנייהלתקנות  15ר8,

התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים23עד
28בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאותופרטים12עד
14בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנות3)ג(ו– )ג(לתקנותנגישותבמוסדחינוך
קיים;

למוסדחינוך ו–31לתקנותנגישות תקנות 2
חדש;

תקנות2)א(,10ו–18לתקנותנגישותפרטנית;

האזרחית ההתגוננות לתקנות ו–4 2 תקנות
)נגישותמקלטים(

קיוםמקומותישיבהמיוחדים35ר
במידות, במבנה, בכמות,
הראייה ובזווית במיקום
להתקהלות במקום הנדרשים

ובביתקולנוע

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)28(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין
ופרט2)א(בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 210ר8 פרט
והבנייה;

תקנה54לתקנותנגישותלשירות;

תקנה4לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה32לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

קיוםאפשרותלשימושבמיתקן36ר
ספורט,במגרשספורטובמשטח
המשמשלאימוניםולתחרויות
ם י ק ח ש מ ל  ו א  ט ר ו פ ס

ולשעשועים

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)31(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה19לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

פרטנית נגישות לתקנות ו–18 13 2)א(, תקנות
ופרט61בתוספתהשנייהלאותןתקנות



ספרהחוקים 300,י"דבתמוזהתשפ"ב,2022ר ר13 113

טורב'טורא'

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרטקיוםמיתקןנגישלשתייתמים 3ר
2)31(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 224ר8 פרט
והבנייה;

תקנה19לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה30לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

פרטנית נגישות לתקנות ו–18 13 2)א(, תקנות
ופרט 2בתוספתהשנייהלאותןתקנות

נגישות38ר התאמות ביצוע
במיתקןבאתרמשחקים

תקנה11לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין

לקביעת39ר אחראי גורם מינוי
התאמותאישיות

תקנה11לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה14לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

בקשה40ר להגשת הליך קיום
נגישות התאמות לקבלת

בהדרכהאוהכשרה

תקנה1 לתקנותנגישותלשירות;

תקנה12לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה15לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

אישית41ר נגישות התאמת מתן
לתלמיד, הורה או לתלמיד
אחר בפרט מנויה שאינה

בתוספתזו

תקנה12לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנות13,2ו–18לתקנותנגישותפרטנית

פרטי42ר השכרה רכב הספקת
ממועד שעות 24 בתוך נגיש

הזמנתו

תקנה4לתקנותנגישותרכבהשכרהואוטובוסים

יתר43ר תשלום דרישת איסור
השכרה רכב השכרת בעבור

נגישאואוטובוסמיוחדנגיש

תקנה9לתקנותנגישותרכבהשכרהואוטובוסים

הספקתאוטובוסמיוחדנגיש44ר
עבודה ימי חמישה בתוך

ממועדהזמנתו

תקנה8לתקנותנגישותרכבהשכרהואוטובוסים

גישות45ר נ אמות הת קיום
באוטובוסעירוניאובין־עירוני

-לכלאוטובוס

)12(לתקנותנגישותלתחבורה 5)1(עד תקנה
ציבורית;

תקנות4ו–5לתקנותנגישותחושיתבאוטובוסים
בין־עירוניים

קיוםרחבתהיערכותלעלייה46ר
ממנו לירידה או מהאוטובוס

בכיסאגלגלים-לכלרחבה

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט3)ב(בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות
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צוות 4ר לאנשי הנחיות הוצאת
להטסת טיס כלי מפעיל של
מידע מסירת בעניין נוסעים
אובענייןטיפולבכיסאגלגלים

שלנוסע

תקנה12לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

עם48ר לאדם אפשרות מתן
מוגבלותלשרייןמקוםייעודי

בקרוןנגיש

תקנה24)ב(לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

הספקתכתוביותבסרטקולנוע49ר
אוהדרכהובסרטיםהמוקרנים

בכליטיס

תקנה13לתקנותנגישותלתחבורהציבורית;

נגישות לתקנות ו–82)א()3( )3(64 ,56 תקנות
לשירות

איתוראזוריםבטוחיםווידוא50ר
התרעה אותות נקלטים כי

וסיועלקליטתאותותהתרעה

2)א(ו–22)א(לתקנותנגישותלשירותי תקנות
שעתחירוםבמסגרות

הכנתרשימות,אחזקתןמוכנות51ר
לשימושוהעברתןלגורםאחר

תקנות5)ב(,)ד(ו־)ה(,32)ג(ו–35לתקנותנגישות
לשירותישעתחירוםבמסגרות

הודעהעלאדםשאיןברשותו52ר
ערכתמגן

תקנות10ו–26לתקנותנגישותלשירותישעת
חירוםבמסגרות

הכנתנהליםועדכונם,ובכלל53ר
מורשה עם התייעצות זה
נגישותאםהדברנדרש,הכנת
תוכניתפינויאוקליטהוהכנת

תוכניתהיערכות

תקנות6,5,4,3, ,39,36,21,16,15,14,13ו–45
לתקנותנגישותלשירותישעתחירוםבמסגרות

היערכות54ר לפינוי, היערכות
בין תיאום חירום, למצב
גורמיםוביצועהכנותלהבטחת

רציפותתפקודית

31)ג(, ו־)ד(, )ב( 28)א(, 23, 2)ב(, 2)ג(, תקנות
נגישות לתקנות ו־)ד( ו־36)ג( 32)א(, ו־)ה(,

לשירותישעתחירוםבמסגרות

חירום,55ר לשעת תרגול ביצוע
בקרהותיקוןליקויים

נגישות לתקנות ו–)ה( ו־34)א( 29)א(, תקנות
לשירותישעתחירוםבמסגרות

הגשת56ר ללא מסגרת פתיחת
בקשהלאישורכמפעלופתיחת
יישום ללא חדשה מסגרת

התקנות

תקנות32)ו(ו– 3לתקנותנגישותלשירותישעת
חירוםבמסגרות

לימודים 5ר תוכנית התאמת
מטפלות הכשרת בקורסי

בתחוםהסיעוד

שעת לשירותי נגישות לתקנות 34)ד( תקנה
חירוםבמסגרות

האחזקה58ר הזמינות, הבטחת
של והשמישות התקינה
אי־פגיעה נגישות, התאמת
והיערכות הנגשה בסידורי

להנגשה

סעיף19ח)ב(לחוקזה;

תקנה 2לתקנותנגישותלשירות;

תקנה11לתקנותנגישותלבנייןקיים;

תקנה8לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;
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תקנה6לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)2(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה14לתקנותנגישותלבריאות;

תקנה5לתקנותנגישותבמוסדחינוךקיים;

תקנה42)א(ו–)ב(לתקנותנגישותלשירותישעת
חירוםבמסגרות;

תקנה8לתקנותנגישותפרטנית;

פרט5לתוספתהשישיתלחוקזה;

האזרחית ההתגוננות לתקנות 4)ד( תקנה
)נגישותמקלטים(

חלק ב'

טורב'טורא'

ביצועהתאמותנגישותבמספר1ר
עמדות של הנדרש המזערי

שירותאומודיעין

תקנות18ו–20לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

30 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

15 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות

התאמות2ר וביצוע הספקה
אוטומטיות, במכונות נגישות
ובכללזהמתןאפשרותהגעה
על נגיש שירות מתן ותמרון,
הנחיות מתן המכונה, ידי
הפעלהוכמותמכונותנגישות

תקנה25לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט11בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה36לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות14,2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרט
 2בתוספתהשנייהלאותןתקנות

תקנה28לתקנותנגישותלשירות;ביצועבדיקהתקופתית3ר

תקנה6לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

הנגישות4ר התאמות ביצוע
מעצר במיתקני הנדרשות

ובשירותבתיהסוהר

תקנה41לתקנותנגישותלשירות
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קיוםדרךנגישההמקשרתבין5ר
הישיבה לאזור הנכים חניית
הנכים לשירותי הנגיש,

ולמרכזיהעניין,באירוע

תקנה54לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

נגישות6ר התאמות ביצוע
כרטיסים הספקת לשירותי

לאירועיםבפניקהל

תקנה58לתקנותנגישותלשירות

נגישות ר התאמות ביצוע
בפעילויותפנאיובחוגים

תקנה3 לתקנותנגישותלשירות

להתקנה8ר הכנות ביצוע
הרמה מיתקן של ולתפעול

במקווהטהרה

קיים לבניין נגישות לתקנות 2)ב()1( תקנה
לתקנות הראשונה בתוספת 2)34()ב()3( ופרט

האמורות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 159ר8 פרט
והבנייה

נגישות9ר התאמות ביצוע
לשירותימגוריםולינה

תקנה83לתקנותנגישותלשירות

נגישות10ר התאמות ביצוע
לשירותיספורטופנאי

תקנה85לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

קיוםתוכניתהדרכהמאושרת11ר
לנגישות מורשה ידי על

השירות

תקנה89)ב(לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)8(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

מורשה12ר בידי בדיקה ביצוע
לנגישותהשירות

תקנה106לתקנותנגישותלשירות

למבנה13ר נגישות כניסות קיום
במספרהמזעריהנדרש

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)4(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

לתקנות השנייה בתוספת ו– 5ר8 55ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

ופרט  לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1ראבתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה10)א(לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות11,2ו–18לתקנותנגישותפרטנית
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זה14ר ובכלל נגישות, התאמות
לבמה המובילה בדרך כבש,

אולארוןקודש

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)18(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנות2)א(ו–18)א(ו–)ג(לתקנותנגישותלמקום
שאינובניין;

השנייה בתוספת ו–130ר8 85ר8 65ר8, פרטים
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה13לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

נגישות לתקנות ו–18 14 ,11 ,9 2)א(, תקנות
פרטנית

ביצועהתאמותנגישותבכבש,15ר
ובכללזהרוחב,שיפועוקיום

משטחיביניים

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)11(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

2)א(ו–18)ג()1(לתקנותנגישותלמקום תקנות
שאינובנייןופרט5)8(בתוספתהשנייהלאותן

תקנות;

לתקנות השנייה בתוספת ו–58ר8 52ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

2)ה( ופרט לאתר נגישות לתקנות 3)ב( תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

9 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

חינוך למוסד נגישות לתקנות ו–11 תקנות 
חדש;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
פרטניתופרט2בתוספתהשנייהלאותןתקנות

המובילה16ר נגישה דרך קיום
למדשאה

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 52ר8 פרט
והבנייה;

תקנה9לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה12לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות ו–9לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש
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בדרך 1ר נגישות התאמות קיום
בבית נשים לעזרת המובילה
על התגברות למעט כנסת,

הפרשגובהמעל3מטרים

תקנה15לתקנותנגישותלשירות;

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)8(בתוספתהראשונהלתקנותהאמורות;

לתקנות השנייה בתוספת ו–66ר8 58ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה11לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

בדרך18ר נגישות התאמות קיום
הטבילה, לבור המובילה
למקלחתנגישה,לביתשימוש
נגישה למלתחה או נגיש
במקווהטהרה,למעטהתגברות

עלהפרשגובה

קיים לבניין נגישות לתקנות 2)ב()1( תקנה
ופרט2)34()א(ו–)ב(בתוספתהראשונהלתקנות

האמורות;

58ר8ו–159ר8בתוספתהשנייהלתקנות פרטים
התכנוןוהבנייה

ביצועהתאמתנגישותלעניין19ר
רוחבופניהדרךמחוץלבניין

אובתוכו

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)5(ו–)6(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה15לתקנותנגישותלשירות;

לתקנות השנייה בתוספת ו–58ר8 52ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים11,6
ו–19בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאותופרטים3ו–8
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

חינוך למוסד נגישות לתקנות ו–11 תקנות 
חדש;

תקנה3לתקנותההתגוננותהאזרחית)נגישות
מקלטים(;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
פרטניתופרט2בתוספתהשנייהלאותןתקנות

שמובילה20ר נגישה דרך קיום
רחצה, תאי שימוש, לבית
ועמדות מלתחות מקלחות,

הלבשה

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)1(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנות2)א(ו–13)ב()1()ד(לתקנותנגישותלמקום
שאינובניין;

58ר8ו–151ר8בתוספתהשנייהלתקנות פרטים
התכנוןוהבנייה;
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תקנה3)א(ו–)ב(לתקנותנגישותלאתר;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

2 ופרט לבריאות נגישות לתקנות 5 תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

תקנה3לתקנותנגישותבמוסדחינוךקיים;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
פרטניתופרט2בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

האזרחית ההתגוננות לתקנות ו–4 2 תקנות
)נגישותמקלטים(

מיתקן21ר אל נגישה דרך קיום
ומשטח ספורט מגרש ספורט,
המשמשלאימוניםולתחרויות
ם י ק ח ש מ ל  ו א  ט ר ו פ ס

ולשעשועים

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)31(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה19לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 63ר8 פרט
והבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות2)א(,13,11ו–18לתקנותנגישותפרטנית

אי־הצרהשלדרךקיימתבבית22ר
התאמות ביצוע או עלמין
נגישותלענייןרוחבדרךבבית

עלמין

שאינו למקום נגישות לתקנות 9)ד()1( תקנה
בניין;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 200ר8 פרט
והבנייה

אל23ר ורציפה נגישה דרך קיום
בשל - ובתוכו רחצה, מקום
אליו מובילה שלא מקום כל

דרךנגישהורציפה

שאינו למקום נגישות לתקנות ו–13 2 תקנות
בניין

אקוסטיקה24ר התאמות ביצוע
בחדרילימוד,אולמותומרחבי

לימוד

תקנה לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה33לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

13ו–18לתקנותנגישותפרטנית, 2)א(, תקנות
ופרטים 1ו–18בתוספתהשנייהלאותןתקנות

נגישות25ר התאמות ביצוע
במיתקןבאתרשעשועים

תקנה12לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין

ביצועהתאמותנגישותלעניין26ר
רציף של שיפוע או רוחב

לאוטובוסים

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט3)ב(בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות
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מוצלת 2ר ישיבה פינת קיום
נגישה

תקנה9לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה12לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית

הצבהוביצועהתאמותנגישות28ר
סככת או אוטובוס בתחנת
המתנהלאוטובוס-לכלתחנה

אוסככה

6, )ב(ו–)ג(לתקנותנגישותלתחבורה תקנות
ציבורית;

באוטובוסים חושית נגישות לתקנות 6 תקנה
בין־עירוניים

מיוחד29ר גלגלים כיסא החזקת
טיס בכלי לשימוש המיועד

להטסתנוסעים

תקנה9לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

קיוםתאשירותיםנגישבכלי30ר
טיסלהטסתנוסעים

תקנה10לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

קיוםמיתקןהרמהלגישורבין31ר
רכבת בתחנת לקרון הרציף

ארצית

תקנה 2לתקנותנגישותתחבורהציבוריתופרט
9בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות

נוסעים32ר מעבר מיתקן קיום
)אחדלפחות(המיועדלאנשים
המתניידים מוגבלות עם
בכיסאגלגליםוזמיןלשימושו,
בכלאזורשבוהוצבומיתקני

מעברנוסעים

תחבורה נגישות לתקנות ו– 2 26ג תקנות
לאותן התשיעית בתוספת 10 ופרט ציבורית

תקנות

נגישה33ר צל סככת מבנה קיום
במקוםרחצה

תקנה13)ב()1()ה(לתקנותנגישותלמקוםשאינו
בנייןופרט3בתוספתהשלישיתלאותןתקנות

חלק ג'

טורב'טורא'

מסירתידיעהאומסמךשדרש1ר
מפקח

סעיף26ד)2(לחוקזה

נגישות2ר התאמות ביצוע
ולמידע למוצגים לתערוכות,
אולדבריהסברעלאודותיהם

תקנה61לתקנותנגישותלשירות

נגישות3ר התאמות ביצוע
בספרייה

תקנה68לתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות14,2ו–18לתקנותנגישותפרטנית

נגישות4ר התאמות ביצוע
לשירותיהדרכהוהכשרה

תקנה69לתקנותנגישותלשירות

התקנתמיתקןהרמהבמקווה5ר
טהרה

תקנה8 לתקנותנגישותלשירות;

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)34(בתוספתהראשונהלתקנותהאמורות
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נגישות6ר התאמות הספקת
ביישומון או אינטרנט באתר

)אפליקציה(

תקנות35או–35גלתקנותנגישותלשירות;

תקנה6)א()3(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה10)4(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנות2ו–18לתקנותנגישותפרטניתופרט58
בתוספתהשנייהלאותןתקנות

תקנות 8עד90לתקנותנגישותלשירות;מתןהדרכהלעובדיםולצוות ר

תקנה6)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

נגישות לתקנות ו–)ג(, ו־34)ב( 29)ב( תקנות
לשירותישעתחירוםבמסגרות;

תקנה10)8(לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה16לתקנותנגישותפרטנית

מיוחדות8ר אכסון יחידות קיום
במקוםציבורילאכסוןבמספר

המזעריהנדרש

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)30(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

פרטים182ר8עד184ר8בתוספתהשנייהלתקנות
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה34)א(לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

אמבטיה,9ר מקלחת, קיום
אסלהאוכיורבחדרהרחצה
ביחידתאכסוןמיוחדתוביצוע
לעניין נגישות התאמות
או אסלה אמבטיה מקלחת,

כיורבחדררחצהכאמור

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)30(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

פרטים 18ר8עד190ר8בתוספתהשנייהלתקנות
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה34)ב(לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש

התקנתאמצעילהתגברותעל10ר
ל–3 ס"מ 21 בין גובה הפרש
בתוך לבניין, בכניסה מטרים

בנייןובמיתקןתחבורהמרכזי

5לתקנותנגישותלבניין 2)ב()1(ותקנה תקנה
קייםופרט2)8(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

פרטים50ר54,8ר58,8ר8ו–60ר8בתוספתהשנייה
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;
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תקנות6, ו–11לתקנותנגישותלמוסדחינוך
חדש;

תקנות2)א(,11,9ו–18לתקנותנגישותפרטנית

קיוםפירמעליתבמוסדחינוך11ר
קיים

תקנה2לתקנותנגישותבמוסדחינוךקיים

ביצועהתאמתנגישותלעניין12ר
מבנהשלתאמעלית

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)9(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות ו–212ר8 121ר8 120ר8, פרטים
והבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

5 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה 1לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות2)א(,14,9ו–8לתקנותנגישותפרטנית

ביצועהתאמתנגישות13ר
לענייןמעלון

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)10(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

התכנון לתקנות השנייה בתוספת 126ר8 פרט
והבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

6 ופרט לבריאות נגישות לתקנות תקנה 
בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה18לתקנותנגישותלמוסדחינוךחדש;

תקנות2)א(,14,13,11)א(ו–18לתקנותנגישות
פרטנית

במקום14ר רציפה נגישות קיום
ציבורי

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)1(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;
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טורב'טורא'

,)1(12 10)א(, ו–)ד(, 9)ג( ו–)3(, 2)א()2( תקנות
13)ב()1(ו–)ג(,14)א(,16,15, 18,1)א(ו–19)א()1(

ו–)2(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;

תקנה3)א(לתקנותנגישותלאתר

תאי15ר שימוש, בית תאי קיום
מלתחות, מקלחות, רחצה,
הלבשה ועמדות חדרים
נגישיםבמספרהמזעריהנדרש

ובמידותהנדרשות

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
לאותן הראשונה בתוספת ו–)25( )24( ,)21(2

תקנות;

תקנה2)א(לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין,
לאותן השנייה בתוספת ו–11)א( 2)א( פרטים
תקנותופרט2בתוספתהשלישיתלאותןתקנות;

150ר8, 143ר8, 14ר8, 142ר8, 141ר8, 140ר8, פרטים
159ר8ו־213ר8 156ר8, 15ר8, 155ר8, 154ר8, 153ר8,

בתוספתהשנייהלתקנותהתכנוןוהבנייה;

3 ופרט לאתר נגישות לתקנות 3)ב( תקנה
בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים23עד
28בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאותופרטים12עד
14בתוספתהשנייהלאותןתקנות;

תקנות3)א(עד)ג(ו– )ג(לתקנותנגישותבמוסד
חינוךקיים;

תקנות26, 29,2ו–31לתקנותנגישותלמוסד
חינוךחדש;

תקנות2)א(,10ו–18לתקנותנגישותפרטנית;

האזרחית ההתגוננות לתקנות ו–4 2 תקנות
)נגישותמקלטים(

בריכה16ר לשפת נגישות קיום
ולתוךהמיםבבריכהובפארק

מים-לכלבריכה

תקנה2)ב()1(לתקנותנגישותלבנייןקייםופרט
2)32(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

לתקנות השנייה בתוספת ו–58ר8 53ר8 פרטים
התכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

חינוך למוסד נגישות לתקנות ו–11 תקנות 
חדש;

פרטנית נגישות לתקנות ו–18 13 2)א(, תקנות
ופרט60בתוספתהשנייהלאותןתקנות
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טורב'טורא'

נגישות 1ר התאמות ביצוע
נוספותבמקלטבמבנההמיועד
לפי מוגבלות עם לאנשים

הוראותשלמורשהנגישות

האזרחית ההתגוננות לתקנות )2(2 תקנה
)נגישותמקלטים(

תקנה3לתקנותנגישותלהשכלהגבוההקיוםמרכזתמיכה18ר

ביצועהתאמותנגישותברכבי19ר
נדרשת כמות לעניין השכרה
וביצועההתאמותברכבמסוים

השכרה רכב נגישות לתקנות ו–3 2 תקנות
ואוטובוסים

גישות20ר נ אמות הת קיום
או נגיש מיוחד באוטובוס
שאינו מיוחד באוטובוס
לעניין נגיש מיוחד אוטובוס
וביצוע הנדרשת הכמות

התאמותברכבמסוים

תקנות6,5או לתקנותנגישותרכבהשכרה
ואוטובוסיםוהתוספתהשנייהלאותןתקנות

בקו21ר נגיש אוטובוס הפעלת
שירות-לכלאוטובוס

תקנה2לתקנותנגישותלתחבורהציבורית;

באוטובוסים חושית נגישות לתקנות 2 תקנה
בין־עירוניים

קיוםהתאמותהנגישותבכלי22ר
טיסחדשלהטסתנוסעים

תקנה11לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

קיוםהתאמותהנגישותלעניין23ר
כלישיטנגיש

תקנה16)1(עד)13(לתקנותנגישותלתחבורה
ציבורית

גישה24ר ודרך נגיש מזח קיום
נגישהבנמלנוסעים

לתחבורה נגישות לתקנות ו–18 תקנות 1
ציבורית

כבש25ר או הרמה מיתקן קיום
במזחנגיש

ו–18לתקנותנגישותלתחבורה )13(16 תקנות
ציבורית

קיוםמספרמזערישלקרונות26ר
נגישיםברכבת

תקנה20)א(לתקנותנגישותלתחבורהציבורית

הנגישות 2ר התאמות קיום
בקרוןנגישברכבתנוסעיםאו

בקרונוענגיש

נגישות לתקנות ו–26ב 22 ,21 ,20 תקנות
לתחבורהציבורית

הזמנתקרוןנגישבלבדכקרון28ר
נוסעיםאוקרונועחדש

תקנות26,23או–26בלתקנותנגישותלתחבורה
ציבורית

חלק ד'

טורב'טורא'

להתגברות1ר אמצעי התקנת
עלהפרשגובהמעל3מטרים
בכניסהלבניין,בתוךבנייןאו

במיתקןמרכזי

5לתקנותנגישותלבניין 2)ב()1(ותקנה תקנה
קייםופרט2)8(בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה2לתקנותנגישותלמקוםשאינובניין;
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טורב'טורא'

פרטים50ר54,8ר58,8ר8ו–60ר8בתוספתהשנייה
לתקנותהתכנוןוהבנייה;

תקנה4)א(לתקנותנגישותלהשכלהגבוהה;

תקנה9לתקנותנגישותלהכשרהמקצועית;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1ראו–ובתוספתהתשיעיתלאותןתקנות;

תקנה5לתקנותנגישותלבריאותופרטים8עד
10בתוספתהראשונהלאותןתקנות;

תקנה לתקנותנגישותלבריאות;

ציבורית לתחבורה נגישות לתקנות תקנה 2
ופרט1בתוספתהתשיעיתלאותןתקנות

תקנות6, ו–11לתקנותנגישותלמוסדחינוך
חדש;

תקנות2)א(,11,9ו–18לתקנותנגישותפרטנית"ר

תיקוןחוק
ההתגוננות

האזרחית-מס'22

בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-1951 2,בסעיף14ד)ו(-9ר

הסיפההחלבמילים"עלהוראותסעיףזה"תסומןכפסקה")1("; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לשםביצועהוראותסעיף19מגלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות )2("
כפישהוחלבפסקה)1(,יהיונתונותלנציבאולמפקחשהוסמךלפיסעיף26ג
לחוקהאמור,הסמכויותהמנויותבסעיף26דלאותוחוק,ויחולולענייןזההוראות

סעיף26הלאותוחוקר"

תיקוןחוקשידורי
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(-
מס'10

בחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-282005,בסעיף12)א(,בסופו10ר
יבוא"לשםביצועהוראותסעיףקטןזהיהיונתונותלנציבאולמפקחשהוסמךלפי
סעיף26גלחוקהשוויון,הסמכויותהמנויותבסעיף26דלחוקהאמור,ויחולולענייןזה

הוראותסעיף26הלאותוחוק"ר

תחילתםשלסעיפים19מזו־19נאושלפרקט'והתוספתהשמיניתלחוקהעיקריכנוסחם11רתחילה
בחוקזה,שנהמיוםפרסומושלחוקזה,ובלבדשהותקנותקנותלפיסעיף26יב)ב(לחוק

העיקריכנוסחובחוקזהר

עובדנציבותאועובדציבורשהוסמךלפיסעיפים15באו19מגלחוקהעיקרי12רהוראותמעבר )א(
כנוסחםערבפרסומושלחוקזה,והסמכתועמדהבתוקפהערבהמועדהאמור,יראו
אותוכאילוהוסמךלמפקחלפיסעיף26גלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,אולםהוא
לאיפעילסמכותמהסמכויותהנתונותלמפקחשלאהייתהנתונהלולפיסמכותוערב

המועדהאמורעדלקבלתהכשרהמתאימהבהתאםלהוראותלפיסעיף26גהאמורר

ס"חהתשי"א,עמ'8 ;התשע"ז,עמ'665ר 2 

ס"חהתשס"ה,עמ'956;התשע"ח,עמ'253ר 28
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אישורמורשהנגישותשהיהתקףערבתחילתושלחוקזהימשיךלעמודבתוקפו )ב(
עדלתוםתקופתהאישור,ויראואותוכאישורמורשהנגישותמתאיםלענייןסעיף26יח

לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהר

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ר ע ס  ן ו ע ד ג
שרהמשפטים

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020*

)לפיסעיף10אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-1948(

בחוקהגזהפחמימניהמעובה,התשפ"א-1-12020ר

בסעיף32)א()1()א(,במקום"באותן"צריךלהיות"באותו"; )1(

בסעיף50)ג()1()ז(ו–)2()ז(,במקום" 2)ד("צריךלהיות" 2)ה("; )2(

חקיקה(, )תיקוני המדינה במשק הסדרים חוק את המתקן ,)1(88 בסעיף )3(
התשמ"ט-21989,במקום"חוק"צריךלהיות"בחוק";

בתוספתהראשונה,בפרט)3(,במקום"אינו"צריךלהיות"אינה"; )4(

בתוספתהעשירית,בחלקג',בפרט)42(,במקום"במיתקן"צריךלהיות"למיתקן"ר )5(

תחילתושלסעיף1)2(ביוםפרסומושלתיקוןטעותזהר2ר

י"אבתמוזהתשפ"ב)10ביולי2022(

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

התקבלבכנסתביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני2022(ר *
ס"חהתשפ"א,עמ'146ר 1

ס"חהתשמ"ט,עמ'28ר 2
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תיקון טעויות בחוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו–2022(, התשפ"ב-2021*

)לפיסעיף10אלפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-1948(

בחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב1ר
2021ו–2022(,התשפ"ב-12021)להלן-חוקהתוכניתהכלכלית(-

בסעיף95,בחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021,המובאבו,אחריסעיף8  )1(
צריךלהיות:

"תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

בחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווקהשקעות 8 אר
אחרי 8)ב()1(, בסעיף התשנ"ה-21995, השקעות, תיקי ובניהול
"בביצועפעולותבבורסה"יבוא"אובמתןשירותמידעפיננסי

כהגדרתובחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-32021ר";

חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא לפקודת 2טו סעיף את המתקן 96)8()ב(, בסעיף )2(
התשל"ט-9 419,בסעיףקטן)א2()5(המובאבו,המילים"לפיסעיףקטן")א3("-צריכות

להימחקר

תחילתושלסעיף1)1(ביוםתחילתושלחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2,2021ר )א(
כאמורבסעיף9 לחוקהאמורר

תחילתושלסעיף1)2(ביוםתחילתהשלפקודתהיבואוהיצואכנוסחהבחוק )ב(
התוכניתהכלכלית,כאמורבסעיף98לחוקהתוכניתהכלכליתר

י"אבתמוזהתשפ"ב)10ביולי2022(

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

התקבלבכנסתביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני2022(ר *
ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ט,עמ'251ר 2

ס"חהתשפ"ב,עמ'288ר 3

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 4

ר
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