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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון) ,התשע"ח142 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-
צו העונשין (קביעת גופים אחרים וסוגי גופים לעניין עבודת שירות) ,התשע"ח148 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-



תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)
(תיקון) ,התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
1998( 1להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ,בהסכמת שר האוצר
לפי סעיף 19סז לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקינה
תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

	.1

בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
(להלן  -התקנות) ,בתקנה  ,1ההגדרה ""שירות אינטרנט""  -תימחק.

תיקון תקנה 29

	.2

בתקנה (29א) לתקנות ,במקום "שחלות עליו הוראות תקנה  "35יבוא "שבוצעו בו
התאמות הנגישות לפי סימן ג' ולגבי אותן התאמות בלבד".

תיקון תקנה 34

	.3

בתקנה  34לתקנות ,בסופה יבוא:

החלפת תקנה 35

	.4

התשע"ג2013-2

"(ה) חייב הפטור מהתאמת נגישות לפי הוראות החוק או הוראות הנגישות לפי חוק
התכנון והבנייה ,או שהמקום הציבורי שבו הוא נותן שירות פטור מהתאמות נגישות,
יפרסם את הפטור ואת ההתאמות החלופיות הקיימות ,אם יש כאלה ,בדרכים המפורטות
בתקנת משנה (א)".
במקום תקנה  35לתקנות יבוא:
"הגדרות

.35

בסימן זה -
"חוק מע"מ"  -חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-;3
"מדיה מבוססת זמן"  -כמשמעותה בתקן נגישות אינטרנט;
"מחזור"  -כל אחד מאלה ,לפי העניין:
( )1מחזור עסקאות של עוסק ,כהגדרתו בסעיף  1לחוק
מע"מ;
( )2מחזור של עמותה ,כהגדרתו בתוספת השנייה
לחוק העמותות ,התש"ם1980-;4
( )3לא התקיים האמור בפסקאות ( )1או ( - )2הכנסה
כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ,5לרבות הכנסת מלכ"ר  ,
מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף ()2(9ב) לפקודת מס
הכנסה ,מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף,
חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ח(ט) לחוק
החברות ,התשנ"ט1999- ,6או הכנסות ופירות נכסי
נאמנות כמשמעותה בחוק הנאמנות ,התשל"ט1979-,7
שהתקבלו במשך שנת מס אחת;

1
2
3
4
5
6
7

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ח ,עמ' .729
ק"ת התשע"ג עמ' .968
ס"ח התשל"ו ,עמ' .152
ס"ח התש"ם ,עמ' .210
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
ס"ח התשל"ט ,עמ' .128
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שנותהחייב בשלוש שנות
המחזורים של
החייב בשלוש
ממוצע
המחזורים-של
"מחזור ממוצע"
"מחזור ממוצע"  -ממוצע
הבדיקה ,שבהן לא היה
לא היה
מועד
שבהן
שלפני
הבדיקה,
האחרונות
המס מועד
המס האחרונות שלפני
המחזור שווה ל־ ;0המחזור שווה ל־;0
זה (פורמט) ובכלל זה
תצורה
ובכלל
בכל
(פורמט)
תצורהתכנים
אינטרנט" -
תכנים בכל
"שירות אינטרנט" "-שירות
המועבריםאועלוידאו ,המועברים על
מסמכים ,תמונות
(טקסט),או וידאו,
כתבתמונות
כתב (טקסט) ,מסמכים,
באמצעותלמשתמש באמצעות
למשתמשוהמוצגים
והמוצגיםהאינטרנט
תשתית רשת
תשתית רשת האינטרנט
יישומים (אפליקציות),
(אפליקציות),
מסמכים או
יישומים
אינטרנט,
מסמכים או
אתרי אינטרנט ,אתרי
שירותעלציבורי או מידע על
למשתמש מידע
לספק ציבורי או
שנועדושירות
שנועדו לספק למשתמש
שירות כאמור;
שירות כאמור;
 - 5568קווים מנחים
מנחים
ישראלי
קווים
- -5568תקן
אינטרנט"
נגישותישראלי
"תקן -תקן
"תקן נגישות אינטרנט"
חלקיו השונים ונספחיהם,
ונספחיהם,
באינטרנט ,על
חלקיו השונים
לנגישותעלתכנים
לנגישות תכנים באינטרנט,
מכוןמפורסם באתר מכון
שלהם
באתר
שעותק
מפורסם
שלהםלזמן,
כתיקונם מזמן
כתיקונם מזמן לזמן ,שעותק
התקנים".
התקנים".
תקנה  35לתקנות יבוא:
אחרייבוא:
 .5לתקנות
תקנות תקנה 35
הוספת אחרי
.5

35א עד 35ו
"נגישות שירותי
אינטרנט

הוספת תקנות
35א עד 35ו

שירותי
בשירות אינטרנט ,למעט
נגישות למעט
התאמותאינטרנט,
יספק בשירות
נגישות
חייב
התאמות
35א( .א)
חייב יספק
"נגישות(א)
35א.
אינטרנט
ולמדיהבתקנה 35ג ולמדיה
כמשמעותם
בתקנה 35ג
(אפליקציות)
כמשמעותם
יישומים
(אפליקציות)
לעניין יישומים לעניין
בהתאם לקווים המנחים
המנחים
אינטרנט
לקווים
נגישות
בהתאם
אינטרנטתקן
נגישות זמן לפי
מבוססת זמן לפי תקןמבוססת
ובכפוף לקבוע בסימן זה.
בסימן זה.
לקבוע,AA
ובכפוף ברמה
הקבועים בו,
הקבועים בו ,ברמה ,AA

יראו חייב שאינו רשות
רשות
שאינו(א),
חייבמשנה
בתקנת
האמוריראו
משנה (א),
על אף
בתקנת
(ב) על אף האמור(ב)
האינטרנטבשירות האינטרנט
התאמות נגישות
ביצע בשירות
אשרנגישות
התאמות
ציבורית,
ציבורית ,אשר ביצע
התשע"הא' בחשוון התשע"ה
להנחיות ,עד יום
א' בחשוון
יום A
ברמה
ידועד
להנחיות,
המסופק על
המסופק על ידו ברמה A
עמד בהוראות תקנה זו.
תקנה זו.
כאילו
בהוראות
באוקטובר ,)2014
( 25באוקטובר 25(,)2014כאילו עמד
(ג)

התשע"חבחשוון התשע"ח
בחשווןמיום ו'
מסמךו' שהוכן
( )1מיום
שהוכן
( )1מסמך (ג) 
והועלהמסמך  ,pdfוהועלה
ואילך ,כגון
מסמך ,pdf
באוקטובר )2017
(26ואילך ,כגון
( 26באוקטובר )2017
חייב ,יהיה נגיש לפי
שללפי
נגיש
ליישום
או יהיה
חייב,
אינטרנט
ליישום של
לאתר אינטרנט או לאתר
הדנות במסמכים וכל
אינטרנט וכל
נגישותבמסמכים
תקןהדנות
אינטרנט
הוראות
הוראות תקן נגישות
הנגישות במסמך ייעשו
התאמותייעשו
הנגישות במסמך
תקן בעניין,
התאמות
עוד אין תקן בעניין,עוד אין
שניתנותהסבירות שניתנות
הסבירותהנגישות
לאפשרויות
הנגישות
בהתאם
בהתאם לאפשרויות
נוצר או נערך המסמך.
המסמך.
נערךשבה
התוכנה
נוצר או
לביצוע  במסגרת
לביצוע  במסגרת התוכנה שבה
טופס בשירותי אינטרנט
אינטרנט
בפסקה (,)1
בשירותי
האמור
אף טופס
על(,)1
בפסקה
( )2על אף האמור()2
אחר,או של כל מידע אחר,
נתונים
שלמידע
במחשבכל
נתונים או של
של למילוי
שנועד
שנועד למילוי במחשב
אחרימסמך שהוכן אחרי
שירות ,וכן
קבלת שהוכן
לצורך מסמך
שירות ,וכן
ומשמש
ומשמש לצורך קבלת
באוקטובר  )2015שבו ניתן
שבו ניתן
26()2015
התשע"ו
באוקטובר
התשע"וי"ג(26בחשוון
יום
יום י"ג בחשוון
יעמדו בדרישות תקנה
כאמור,תקנה
בדרישות
יעמדוטופס
כאמור,אודות
הסבר על
הסבר על אודות טופס
( .)1הקבוע בפסקה ( .)1
המועד
בפסקה
הקבועלפני
אם הוכן
המועד
זו אף אם הוכן לפניזו אף

(ד)

בהוראות סימן זה כהפרה
מעמידהכהפרה
סטייהסימן זה
בהוראות
מעמידהיראו
סטייה( )1לא
( )1לא יראו(ד)
נשלחה לחייב הודעה
הודעה
לחייבאם כן
הנגישות ,אלא
הוראותכן נשלחה
שלאלא אם
של הוראות הנגישות,
תיקנה בתוך זמן סביר
סביר
זמןלא
והחייב
לתקנהבתוך
ממנותיקנה
והחייב לא
הדורשת
הדורשת ממנו לתקנה
מיום קבלת ההודעה.
ההודעה.
מ– 60ימים
קבלת
יאוחר
לאמיום
ימים
אך לא יאוחר מ–60אך
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( )2בלי לגרוע מהוראות פסקה ( ,)1חייב כאמור
בפסקה האמורה יבצע התאמות חלופיות בהקדם
האפשרי ממועד קבלת ההודעה כדי להבטיח נגישות
לשירות לאדם עם מוגבלות.
תכנים הנערכים
או המופקים בידי
צדדים אחרים

35ב .חייב שמעלה בשירותי האינטרנט שלו תכנים שמסרו לו
צדדים אחרים או שצדדים אחרים מעלים בשירות האינטרנט
שלו תכנים ,והחייב אינו עורך או מפיק את התכנים כאמור,
לא יהיה אחראי על ביצוע התאמות הנגישות בתכנים ,ואולם
החייב יעמיד תשתית נגישה ,לרבות יצירת שדות למילוי
מידע באופן נגיש ,כגון שדה תיאור תמונות; בתקנה זו" ,עורך
או מפיק"  -מי שעורך או מפיק תכנים בעצמו או שהוא רוכש
או מקבל תכנים מגוף העורך או מפיק תוכן בעבורו באופן
ייעודי ולפי הנחיותיו.

יישומים
(אפליקציות)

35ג( .א) יישומים המיועדים למכשירים שאינם מחשב נייח
או מחשב נייד כגון טלפונים חכמים ומחשבי לוח ,יעמדו
בדרישות תקן ישראלי המיועד ליישומים אלה ,ככל שיש תקן
כזה.
(ב) לא היה תקן ישראלי כאמור בתקנת משנה (א) ,יחולו
הוראות אלה:
( )1הוראות סימן זה יחולו בהתאם לקריטריונים
להצלחה הקבועים  בתקן נגישות האינטרנט ככל האפשר
וככל שהן רלוונטיות ליישומים אלה ולאפשרויות
הנגישות הניתנות לביצוע  במסגרת מערכת ההפעלה;
( )2הוראות פסקה ( )1יחולו בשתי מערכות הפעלה
נפוצות לפחות;
( )3הנציב רשאי לקבוע בהנחיה לפי תקנה  107באילו
מערכות הפעלה יש לקיים דרישות תקנה זו.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,חייב יהיה פטור
מביצוע התאמת נגישות בשירות הניתן ביישום (אפליקציה),
אם הוא מפעיל שירות זהה באתר האינטרנט המותאם
לשימוש במכשירים כאמור בתקנת משנה (א) והשירות האמור
עומד בדרישות הנגישות בהתאם לתקן נגישות האינטרנט;
חייב המפעיל יישום לא נגיש ,בהתאם לפטור האמור ,יפרסם
ביישום קישור נגיש ככל האפשר המפנה לאתר העומד
בדרישות הנגישות.

הוראות לעניין
תוכני וידאו

8

35ד( .א) בתקנה זו -
"חוק שידורי טלוויזיה"  -חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות
ושפת סימנים) ,התשס"ה2005-;8

ס"ח התשס"ה ,עמ' .956
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רשות -חייב שהוא רשות
"החייב"
שהוא
וידיאו" או
"החייב"  -חייב
בהנגשת תוכני
וידיאו" או
"חייב
"חייב בהנגשת תוכני
הממוצע שלו עולה על 5
עולה על 5
חייב  שהמחזור
הממוצע שלו
חייב  שהמחזוראו
ציבורית
ציבורית או
תוכני וידיאו מוקלטים;
מוקלטים;
וידיאו מפיק
שקלים  העורך או
מיליוןמפיק תוכני
מיליון שקלים  העורך או
מחזור לפי מחזור ממוצע
ממוצע
בדיקת
שלמחזור
תוצאתהלפי
בדיקת מחזור
לעניין זה,
לעניין זה ,תוצאתה של
תהיה תקפה לשלוש
לשלוש
חדשים
תקפה
שקלים
תהיה
מיליון
חדשים
שקלים מ־5
נמוך מ־ 5מיליון נמוך
שנים;
שנים;
וידאו מפיק תוכני וידאו
עורך או
תוכני
וידאו" -
או מפיק
תוכני
עורך
מפיק
וידאו" -
"עורך או
"עורך או מפיק תוכני
העורךוידיאו מגוף העורך
מגוף תוכני
וידיאומקבל
רוכש או
תוכני
מקבל או
בעצמו או רוכש אובעצמו
ייעודי ולפי הנחיותיו;
הנחיותיו;
בעבורו באופן
ייעודי ולפי
באופןאותם
בעבורומפיק
או
או מפיק אותם
כמשמעותו בתקן נגישות
בתקן נגישות
כמשמעותו(סרטון)
וידאו"  -וידאו
"תוכני(סרטון)
"תוכני וידאו"  -וידאו
זמן; מדיה מבוססת זמן;
לעניין
מבוססת
אינטרנט
אינטרנט לעניין מדיה
שידורי טלוויזיה ,החייבת
בחוקהחייבת
טלוויזיה,
כהגדרתה
שידורי
תכנית
כהגדרתה-בחוק
"תכנית"  -תכנית "תכנית"
בהתאמות נגישות לפיו.
בהתאמות נגישות לפיו.
(ב)

אלהיבצע בתכנים אלה
וידיאו
בתכנים
יבצעתוכני
בהנגשת
וידיאו
חייב
בהנגשת()1תוכני
( )1חייב (ב)
תקן נגישות האינטרנט
האינטרנט
דרישות
נגישות
נגישות לפי
דרישות תקן
התאמות
התאמות נגישות לפי
)[ Captions (Prerecordedכתוביות
)[ Captions (Prerecordedכתוביות
בסעיף 1.2.2
בסעיף 1.2.2
(הקלטה מראש)]( .הקלטה מראש)].
בהם מידע על אודות
אודות
שיש
וידאועל
תוכנימידע
לעניין בהם
וידאו שיש
( )2לעניין תוכני ()2
ניתן השירות ולא ניתן
ולאקבלת
לצורך
השירות
קבלתנדרש
לצורך אשר
השירות
השירות אשר נדרש
בהנגשת תוכני וידיאו
וידיאו
חייב
תוכני
יספק
בהנגשת
אחרת -
חייב
בחלופה
בחלופה אחרת  -יספק
(טקסט) או בהקלטה .
בהקלטה .
נגישה בכתב
(טקסט) או
חלופה נגישה בכתבחלופה

(ג)

בתקנת משנה (ב)(- )1
(ב)(- )1
האמור
משנה
על אף
על אף האמור(ג)בתקנת
הקלטה של כנס ,דיון
שהםדיון
וידאו כנס,
הקלטה של
שהם תוכני
וידאולעניין
( )1לעניין תוכני ()1
לספקתוכני וידיאו לספק
בהנגשת
וידיאו
החייב
תוכני
רשאי
בהנגשת
הרצאה,
החייב
או הרצאה ,רשאי או
הנגישות לפי סימן זה כגון
סימן זה כגון
בדרישות
הנגישות לפי
בדרישות העומדת
חלופה העומדת חלופה
של הכנס ,הדיון או
פרוטוקולאו
הכנס ,הדיון
תמלול או
פרוטוקול של
מסמך ובו
מסמך ובו תמלול או
ההרצאה האמורים.ההרצאה האמורים.
וידיאו שמספק תכנית
תוכניתכנית
שמספק
בהנגשת
חייבוידיאו
( )2תוכני
( )2חייב בהנגשת
אחראי לכך שהתאמות
שהתאמות
לכך שלו,
האינטרנט
בשירותי אחראי
בשירותי האינטרנט שלו,
בשירותייתקיימו גם בשירותי
לענייןגםהתכנית
יתקיימו
שבוצעו
התכנית
הנגישות
הנגישות שבוצעו לעניין
מתאפשר בשל סיבות
סיבות
בשלאינו
מתאפשרהדבר
אלא אם כן
האינטרנט,אינו
האינטרנט ,אלא אם כן הדבר
טכנולוגיות.
טכנולוגיות.

הצהרת נגישות
בשירותי אינטרנט

נגישות
חייב יציין במקום בולט
ו־(91ה) ,בולט
יציין במקום
בתקנות 34
ו־(91ה) ,חייב
 34האמור
בתקנותעל
35ה .נוסף
על האמור
הצהרתנוסף
35ה.
בשירותי אינטרנט
מפעיל ,אם יש יישום כזה,
יישום כזה,
יששהוא
וביישום
מפעיל ,אם
שהוא שלו
האינטרנט
וביישום
באתר האינטרנט שלובאתר
בתקן נגישות האינטרנט
האינטרנט
הקבועות
נגישות
להנחיות
הקבועות בתקן
הצהרה ,בהתאם
הצהרה ,בהתאם להנחיות
בדבר התאמות נגישות
נגישות
מידע
התאמות
בדברהכוללת
נגישות,
מידע
הצהרת
הכוללת
לעניין
לעניין הצהרת נגישות,
ההתקשרות עמו ,אם
ודרכי אם
ההתקשרות עמו,
ודרכי רכז נגישות
נגישות פרטי
שביצע וכן
שביצע וכן פרטי רכז
המאפשרים יצירת קשר
יצירת קשר
המאפשריםופרטים
ופרטיםלפי החוק,
החוק,למנותו
מחויב למנותו לפימחויב
נגישות או בקשה לביצוע
התאמותלביצוע
העדראו בקשה
נגישות
התאמותעל
לצורך הודעה
לצורך הודעה על העדר
35א(ד)(.)1לפי תקנה 35א(ד)(.)1
לרבות דרישה
הנגשה ,תקנה
הנגשה ,לרבות דרישה לפי
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פטורים ודרישות
מופחתות בשירות
אינטרנט

35ו( .א) מורשה לנגישות השירות שנוכח ,על סמך חוות דעת
של איש מקצוע ,כי חייב משתמש בשירותי האינטרנט שלו
בתשתית (פלטפורמה) או בממשק טכנולוגי שאינם מאפשרים,
מסיבות טכנולוגיות ,ביצוע התאמה מסוימת הנדרשת לפי
סימן זה ,רשאי לפטור את החייב מביצועה.
(ב)
אלה:

על פטור כאמור בתקנת משנה (א) יחולו גם הוראות
( )1הוא יהיה תקף לתקופה של עד שלוש שנים ויהיה
ניתן לחדשו לתקופה נוספת של עד שלוש שנים; פטור
נוסף מעבר לשתי תקופות אלה יינתן ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,בידי הנציב או מי מטעמו;
( )2הפטור וחוות הדעת כאמור ייערכו בהתאם לטופס
שיפרסם הנציב באתר האינטרנט של הנציבות.

(ג) חייב שקיבל פטור יספק נגישות חלופית ויפרסם בהצהרת
הנגישות לפי תקנה 35ה את דבר הפטור ואת ההתאמות
החלופיות ,ולבקשת אדם עם מוגבלות ימסור לו את הטופס
האמור בתקנת משנה (ב) .
(ד) חייב יהיה פטור מביצוע התאמת נגישות מסוימת
בשירותי אינטרנט שהוא מעביר על גבי תשתית של רשת
חברתית ,אם תשתית זו לא מאפשרת את ביצועה.
(ה) חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות בתכני
אינטרנט של שירות אינטרנט שמתקיימים בו תנאים אלה,
אלא אם כן אדם עם מוגבלות ביקש ביצוע התאמות נגישות
בתכנים האמורים ,ולעניין זה לא יחול פרק הזמן הקבוע
בתקנה 35א(ד)(:)1
( )1הכניסה לשירות האינטרנט מוגבלת לנרשמים
לשירות מראש;
( )2רשומים לשירות האינטרנט  500משתתפים בו–
זמנית ,לכל היותר.
(ו)
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( )1בתקופה שעד יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר
 )2021חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות
במסמכים שבהם מידע אישי למקבל שירות שניתן
לו בכניסה לאתר המחייבת הזדהות ,ובלבד שלבקשת
אדם עם מוגבלות ,החייב יספק את המסמך בהתאם
להוראות סימן זה בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ־14
ימים מיום הגשת הבקשה ולעניין זה לא יחול פרק
הזמן הקבוע בתקנה 35א(ד)( ;)1חייב יאפשר לאדם עם
מוגבלות להגיש את בקשתו למסמך באמצעות אתר
האינטרנט של החייב;
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שהוכן מיום כ"ח בטבת
כ"ח(,)1בטבת
בפסקה
כאמור מיום
מסמך שהוכן
בפסקה (,)1
( )2מסמך כאמור ()2
יהיה נגיש לפי הוראות
הוראות
  )2022ואילך,
בינוארנגיש לפי
(1ך ,יהיה
  )2022ואיל
התשפ"ב ( 1בינואר התשפ"ב
במסמכים וכל עוד אין
עוד אין
הדנות
אינטרנט וכל
נגישותבמסמכים
תקןהדנות
תקן נגישות אינטרנט
במסמך ייעשו בהתאם
בהתאם
הנגישות
התאמותייעשו
הנגישות במסמך
תקן בעניין,
תקן בעניין ,התאמות
לביצוע שניתנות לביצוע
שניתנותהסבירות
הסבירותהנגישות
לאפשרויות
לאפשרויות הנגישות
נוצר או נערך המסמך.
המסמך.
נערךשבה
התוכנה
נוצר או
במסגרת
במסגרת התוכנה שבה
בסעיף  1לחוק המע"מ
המע"מ
כהגדרתו
פטור לחוק
בסעיף 1
עוסק
כהגדרתו
חייב שהוא
עוסק פטור
(ז) חייב שהוא (ז)
 100,000עולה על 100,000
הממוצעעלשלו אינו
אינו עולה
השנתי
שהמחזורשלו
או הממוצע
או שהמחזור השנתי
התאמות נגישות לפי סימן
לפי סימן
מביצוע
פטורנגישות
התאמות
חדשים ,יהיה
פטור מביצוע
שקלים
שקלים חדשים ,יהיה
זה.
זה.
שהמחזורעל חייב שהמחזור
(ז) יחול גם
חייב
משנה
גם על
בתקנת
האמור יחול
(ח)משנה (ז)
(ח) האמור בתקנת
 300,000שקלים חדשים,
חדשים,
שקליםעל
אינו עולה
300,000
על שלו
הממוצע
השנתי עולה
השנתי הממוצע שלו אינו
 26(.)2020באוקטובר .)2020
התשפ"א
באוקטובר
בחשוון
התשפ"אח'(26
עד יום ח' בחשוון עד יום
1,000,000עומד על 1,000,000
הממוצע שלו
עומד על
המחזור
אשר שלו
הממוצע
המחזורחייב
(ט) חייב אשר (ט)
מביצוע התאמות נגישות
פטורנגישות
התאמות
פחות ,יהיה
פטוראומביצוע
חדשים
שקליםיהיה
שקלים חדשים או פחות,
להפעילשהוא החל להפעיל
החל יישום
אינטרנט או
יישום שהוא
או באתר
אינטרנט זה
לפי סימן זה באתרלפי סימן
שדרכי ההתקשרות אתו
ההתקשרות אתו
שדרכיאלה ,ובלבד
ובלבד תקנות
תחילתן של
תקנות אלה,
לפני תחילתן של לפני
או האינטרנט שלו או
בשירות
האינטרנט שלו
בשירותמפורסמות
קבלת שירות
מפורסמות
לצורך קבלת שירותלצורך
הנגישות לדרישות הנגישות
אחר בהתאם
לדרישות
אינטרנט
בהתאם
אחרבאתר
האפשר
אינטרנט
ככל האפשר באתר ככל
שלוש שנים מתום שנת
למשךשנת
תקף מתום
יהיהשנים
שלוש
למשךזה
זה; פטור
סימןתקף
יהיה
לפי סימן זה; פטור זהלפי
החייבהממוצע של החייב
המחזור
בבדיקתשל
הממוצע
שנכללה
האחרונההמחזור
המס בבדיקת
המס האחרונה שנכללה
לחדשו כל שלוש שנים.
ניתןשנים.
שלוש
ויהיה
ויהיה ניתן לחדשו כל
פרסומות ובלבד שיש
ובלבדעלשיש
פרסומותיחולו
סימן זה לא
יחולו על
הוראות
(י) הוראות סימן(י)זה לא
בפרסומת".שמופיע בפרסומת".
שמופיעעל השירות
השירות למידע
חלופה נגישה
חלופה נגישה למידע על
תיקון תקנה 61
בתקנה  )2(61לתקנות -
לתקנות -
בתקנה .6 )2(61
.6

תיקון תקנה 61

()1

"בתקנהג'"; "35יבוא "בסימן ג'";
(א)(,)2
במקוםמשנה
בפסקת
במקום"בסימן
 "35יבוא
"בתקנה
בפסקת משנה(()1א)(,)2

()2

ג'".יבוא "או בסימן ג'".
בסימן"35
במקום "או
(ב)(,)2
בפסקת
יבוא "או
משנה"35
במקום "או
בפסקת משנה(()2ב)(,)2

תיקון תקנה 63
ג'" "35 .יבוא "סימן ג'".
"תקנה
"סימן
במקום
לתקנות ,יבוא
"תקנה "35
(63א)()1
בתקנהבמקום
(63א)( )1לתקנות,
בתקנה
.7
.7

תיקון תקנה 63

תיקון תקנה 70
ג'" "35 .יבוא "סימן ג'".
"תקנה
"סימן
במקום
(70א)( ,)1יבוא
"תקנה "35
בתקנה
(70א)( ,)1במקום
בתקנה
.8
.8

תיקון תקנה 70

תקנה 94
תיקון תקנה 94
שוויון
תיקוןתקנות
פרסומן של
תקנות שוויון
"כנוסחה ערב
פרסומן של
ערביבוא
"כנוסחה "35
אחרי "תקנה
לתקנות,יבוא
"תקנה "35
אחרי)3(94
בתקנה
בתקנה .9 )3(94לתקנות,
.9
9
9
נגישות לשירות)
(התאמות(תיקון),
מוגבלותלשירות)
(התאמות נגישות
לאנשים עם
מוגבלות
זכויות לאנשים עםזכויות
(תיקון) ,התשע"ח2017- " .
התשע"ח2017- " .
ותחולה
ותחולהיום
תחילה(להלן -
באוקטובר )2017
(להלן  -יום
26()2017
התשע"ח
באוקטובר
התשע"ח ו'(26בחשוון
בחשווןאלה ביום
שלו' תקנות
ביום
תחילתן
תקנות אלה
של (א)
תחילה (א)
תחילתן.10
.10
התחילה).
התחילה).

תוכני וידאו שהועלו
יחולו על
תוכניאלה
לתקנות
בתקנה 5
הוראות תקנה
(ב) הוראות תקנה(ב)
שהועלו
וידאו
יחולו על
כנוסחהאלה
35דלתקנות
בתקנה 5
35ד כנוסחה
התחילה או לאחריו .
לאינטרנט ביום
לאחריו .
לאינטרנט ביום התחילה או
 25()2017באוקטובר )2017
התשע"ח
בחשוון
באוקטובר
ה' בחשוון התשע"חה'(25
(חמ )3-3623

(חמ )3-3623

איילת שקד
שרת המשפטים
9

איילת שקד
שרת המשפטים

ק"ת התשע"ח ,עמ' .142
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צו העונשין (קביעת גופים אחרים וסוגי גופים לעניין עבודת שירות),
התשע"ח2017-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "עבודת שירות" שבסעיף 51א לחוק העונשין ,התשל"ז-
1977(1להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:
קביעת גופים
אחרים לעניין
עבודת שירות

.1

קביעת סוגי גופים
לעניין עבודת
שירות

.2

גופים אחרים שבהם ניתן לבצע עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר ,שהיא למטרות של
תועלת הציבור ,כאמור בהגדרה "עבודת שירות" שבסעיף 51א לחוק הם כלהלן:
()1

מגן דוד אדום;

()2

תחנות משטרה ומשמר הגבול;

()3

בסיסים צבאיים של צבא ההגנה לישראל;

()4

שירות בתי הסוהר  .

סוגי גופים שבהם ניתן לבצע עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר ,שהיא למטרות של
תועלת הציבור ,כאמור בהגדרה "עבודת שירות" שבסעיף 51א לחוק הם כלהלן:
()1

אגודות למען הנכה או העיוור;

()2

אצטדיונים עירוניים;

()3

אתרי הנצחה;

()4

בתי אבות;

()5

בתי חולים;

()6

בתי עלמין;

()7

בתי תמחוי;

()8

חברות קדישא;

()9

גנים בוטניים או אתרי פארקים;

( )10מועצות דתיות;
( )11מוסדות סיעודיים;
( )12מפעלים או מוסדות שיקומיים;
( )13מעונות  לנכים;
( )14מרכזי יום לקשיש;
( )15מרכזי ספורט;
( )16מרכזים קהילתיים;
( )17מרכזים רב–נכותיים;
( )18מרכזים רפואיים;
( )19מרכזי  קליטה;
( )20עיריות ומועצות מקומיות.
י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
(חמ )3-5503

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

1

ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ע ,עמ' ..240
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