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מבנים, לנגישות (מורשים מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון  תקנות
תשתיות וסביבה), התשס"ז-2007

התשנ"ח- מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק סעיף 19מא לפי סמכותי בתוקף  
אני  מוגבלות, עם לאנשים זכויות נציב שוויון עם התייעצות לאחר החוק), - (להלן  11998

אלה: תקנות מתקין

- אלה בתקנות .1
המסחר התעשיה במשרד  אדם  כוח ולפיתוח להכשרה בכיר אגף  - להכשרה"  "האגף

המשרד); - (להלן והתעסוקה

אלה; תקנות לענין מינה להכשרה האגף שמנהל מי - "המנהל"

19מא(ו) סעיף שלפי  מי - הנדסאים" לענין ו"הרשם  ואדריכלים"  מהנדסים לענין "הרשם 
בפנקס המהנדסים וסביבה תשתיות מבנים, לנגישות למורשים המדור מנהל את לחוק

הענין; והטכנאים, לפי ההנדסאים בפנקס והאדריכלים או

ראש, הרשם - יושב מהנדסים ואדריכלים לענין שחבריה הרשם - ועדה "ועדת המקצוע"
זה, נציג לענין השר שמינה בר–סמכא אקדמיה חבר נציגו, או הנציב לענין הנדסאים,
האגף ונציג  הנציב עם בהתייעצות השר  מוגבלות שמינה עם לאנשים זכויות ארגון 

מנהל האגף; להכשרה שמינה

בסעיף כמשמעותם - והטכנאים" ההנדסאים ו"פנקס והאדריכלים" המהנדסים "פנקס
19מא(ו) לחוק.

או והאדריכלים המהנדסים  וסביבה בפנקס מבנים, תשתיות  לנגישות מורשים  במדור .2
אלה: כל בו שמתקיימים להירשם מי זכאי הענין, והטכנאים לפי ההנדסאים בפנקס

כי קבע הענין, לפי הנדסאים לענין הרשם או ואדריכלים מהנדסים לענין הרשם (1)
הענין; לפי (ב), או 19מא(ב)(1)(א) סעיף דרישות בו נתקיימו

;3 שנקבעה לפי תקנה הלימודים תכנית דרישות הוא עמד בכל (2)

;5 המנהל לפי תקנה שערך בחינות הוא עבר בהצלחה (3)

.6 שנתן המנהל לפי תקנה הוא בעל תעודת מקצוע (4)

הנחיות עיוניים ומעשיים, לפי אלה תכלול מרכיבים תקנות תכנית הלימודים לענין (א) .3
המקצוע. ועדת בהתייעצות עם המנהל

גם  בה ייכללו ואולם וסביבה, תשתיות מבנים, בהנגשת תתמקד הלימודים תכנית (ב)  
(ג)(5). משנה בתקנת כאמור השירות, להנגשת מבוא שיעורי

כמפורט להלן: את הנושאים הלימודים תכלול (ג) תכנית

וסביבה; תשתיות מבנים, הנגשת לתחום הרלוונטיות הדין הוראות (1)

עליהם; חל שהחוק לסוגיהם וסביבה תשתיות מבנים, להנגשת הדרכים (2)
סוגי לפי ובין כלל  בדרך בין הנדסיים ופתרונות התאמות טכנולוגיות אמצעים,

והסביבה; התשתיות המבנים,

ודרכי ההנגשה  עקרונות מוגבלות, עם האדם וצורכי המוגבלויות סוגי  (3)
יישומם הלכה למעשה;

הגדרות

בפנקס רישום
מורשים במדור

לנגישות מבנים,
וסביבה תשתיות

הלימודים תכנית

__________
.280 עמ' התשס"ו, ;288 עמ' התשס"ה, ;483 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152;



11.2.2007 התשס"ז, בשבט כ"ג ,6563 התקנות 575קובץ

אחרות; במדינות וסביבה תשתיות מבנים, נגישות בתחום הנעשה (4)

מורשה ושל ותפקידיו לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה מורשה של תפקידיו (5)
שירות. לנגישות

שהוכח  הלימודים מנושאים בתכנית בכתב, זאת שביקש לפטור מי רשאי המנהל (ד)  
המנהל מחדש; בלימודם מעשי טעם ואין אחרת במסגרת אותם למד הוא כי דעתו להנחת
מיוחדים הוא ובמקרים המקצוע, ועדת עליהן שהחליטה מידה אמות פי על זה יפעל לענין

גם להיוועץ בה. יהיה רשאי

המנהל בו שהכיר אקדמי לימודים במוסד תבוצע אלה תקנות לענין הלימודים תכנית .4
המקצוע; ועדת עליהן שהחליטה אמות מידה על פי להעבירה יכולתו את שהוכיח לאחר
דרך להכשרת הנדסאים מוכר מוסד של או ברמה אקדמית ברמה - הכשרת הנדסאים ולענין

מוכר). - מוסד (להלן כלל

פרסום  ממועד 60 ימים לפני חלוף לא אך לפחות, אחת לשנה בחינות יערוך (א) המנהל .5
לנכונה. שיראה אחרת בדרך או המשרד של האינטרנט באתר מועדן

לדרישות  בהתאמה ייקבעו תוצאותיהן על ההשגה והליך מתכונתן הבחינות, תוכן (ב)  
המקצוע. ועדת עם בהתייעצות הלימודים תכנית

והמציא לחוק בו דרישות סעיף 19מא(ב)(1) מי שמתקיימות לגשת זכאי (ג) לבחינה   
.3 הלימודים לפי תקנה בדבר השלמת תכנית מוכר אישור מאת מוסד

.5 תקנה לפי הבחינות את בהצלחה שעבר למי מקצוע תעודת ייתן המנהל .6
המהנדסים בפנקס וסביבה תשתיות מבנים, לנגישות מורשים במדור שרשום מי .7
בנושאים השתלמות לזמן, מזמן יעבור והטכנאים, ההנדסאים בפנקס או והאדריכלים
מהנדסים לענין והרשם המנהל ביחד וסביבה, כפי שיורו תשתיות מבנים, לנגישות הנוגעים
בדרך שיורו המקצוע; ויכול ועדת באישור הענין, לפי הנדסאים, הרשם לענין או ואדריכלים

ההשתלמות. בנושאי מבחן האמורה

פרסומן. מיום שישים ימים תקנות אלה של תחילתן .8
(29 בינואר 2007) התשס"ז בשבט י'

ישי הו אלי  (3-3649 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

השירות), לנגישות (מורשים מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות
התשס"ז-2007

התשנ"ח-  מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון סעיף 19מא1 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
אני  מוגבלות, עם לאנשים זכויות נציב שוויון עם התייעצות לאחר החוק), - (להלן  11998

אלה: תקנות מתקין

אלה - 1. בתקנות
המסחר התעשיה במשרד  אדם  כוח ולפיתוח להכשרה בכיר אגף  - להכשרה"  "האגף

המשרד); - (להלן והתעסוקה

בתחום בר–סמכא אקדמיה חבר נציגו, או הנציב הרשם, שחבריה ועדה - המקצוע" "ועדת
מוגבלות שמינה עם לאנשים זכויות ארגון נציג זה, לענין השר שמינה נגישות השירות
להכשרה; את מנהל האגף שמינה להכשרה האגף נציג עם הנציב, השר בהתייעצות

הוועדה; חברי השר מבין יקבע ראש היושב

מוכר מוסד
לביצוע תכנית

הלימודים

בחינות

מקצוע תעודת

השתלמות

תחילה

הגדרות

__________
.280 עמ' התשס"ו, ;288 עמ' התשס"ה, ;483 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152;
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לחוק; 19מא1(א) בסעיף כמשמעותו - השירות" לנגישות המורשים "פנקס

השירות; פנקס המורשים לנגישות מנהל את לחוק 19מא(ו) סעיף מי שלפי  "הרשם" -

אלה. תקנות לענין מינה להכשרה האגף שמנהל מי - "המנהל"

במורשה הכרה לצורך 19מא1(ג)(1), סעיף של (ב) משנה בפסקת כאמור מתאים מקצוע .2
וכן החינוך משנה, פסקת באותה המנויים המקצועות מן אחד כל הוא לנגישות השירות

המיוחד.

אלה: בו כל שמתקיימים לנגישות השירות זכאי להירשם מי בפנקס המורשים .3
לחוק; 19מא1(ג)(1) סעיף דרישות בו נתקיימו כי קבע הרשם (1)

;4 שנקבעה לפי תקנה הלימודים תכנית דרישות הוא עמד בכל (2)

;6 המנהל לפי תקנה שערך בחינות הוא עבר בהצלחה (3)

.7 שנתן המנהל לפי תקנה הוא בעל תעודת מקצוע (4)

לפי ומעשיים, עיוניים מרכיבים אלה יכול שתכלול תקנות לענין הלימודים תכנית (א) .4
המקצוע. עם ועדת המנהל בהתייעצות הנחיות

שיעורי מבוא  גם בה ייכללו ואולם השירות, בהנגשת תתמקד הלימודים (ב) תכנית  
(ג)(5). משנה בתקנת כאמור וסביבה, תשתיות מבנים, להנגשת

כמפורט להלן: נושאים תכלול הלימודים (ג) תכנית

השירות; לתחום הנגשת הדין הרלוונטיות הוראות (1)

עליהם; חל שהחוק השירותים הנגשת של כלכליים היבטים (2)

ודרכי ההנגשה  עקרונות מוגבלות, עם האדם וצורכי המוגבלויות סוגי  (3)
יישומם הלכה למעשה;

אחרות; במדינות השירות נגישות בתחום הנעשה (4)

מבנים, לנגישות מורשה תפקידי וכן השירות לנגישות מורשה של תפקידיו (5)
דין. כל לפי וסביבה תשתיות

שהוכח  הלימודים מנושאים בתכנית בכתב, זאת שביקש לפטור מי רשאי המנהל (ד)  
המנהל מחדש; בלימודם מעשי טעם במסגרת אחרת ואין אותם למד המבקש כי דעתו להנחת
מיוחדים הוא ובמקרים המקצוע ועדת עליהן שהחליטה מידה אמות פי על זה יפעל לענין

בה. להיוועץ גם רשאי

את שהוכיח לאחר המנהל בו שהכיר לימודים אקדמי במוסד תבוצע הלימודים תכנית .5
מוסד מוכר). - (להלן המקצוע  ועדת שהחליטה עליהן מידה פי אמות על יכולתו להעבירה

פרסום  ממועד 60 ימים לפני חלוף לא אך לפחות, אחת לשנה בחינות יערוך (א) המנהל .6
לנכונה. שיראה אחרת בדרך או המשרד של האינטרנט באתר מועדן

לדרישות  בהתאמה ייקבעו תוצאותיהן על ההשגה והליך מתכונתן הבחינות, תוכן (ב)  
המקצוע. ועדת הלימודים, בהתייעצות עם תכנית

לחוק והמציא אישור בו דרישות סעיף 19מא(ג)(1) שנתקיימו מי לגשת (ג) לבחינה זכאי  
.4 תקנה לפי בתכנית הלימודים לימודיו בדבר השלמת מוכר מוסד מאת

.6 תקנה לפי הבחינות את בהצלחה שעבר למי מקצוע תעודת ייתן המנהל .7

במקצוע הכרה
אקדמי מתאים

בפנקס רישום
המורשים
לנגישות

הלימודים תכנית

מוכר מוסד
לביצוע תכנית

הלימודים
בחינות

תעודת מקצוע
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בנושאים לזמן השתלמות מזמן לנגישות השירות, יעבור בפנקס המורשים שרשום מי .8
ויכול המקצוע, ועדת באישור ביחד, והמנהל הרשם שיורו כפי השירות, לנגישות הנוגעים

ההשתלמות. בנושאי מבחן על האמורה בדרך שיורו

מיום פרסומן. ימים שישים אלה תקנות תחילתן של .9
(29 בינואר 2007) התשס"ז בשבט י'

ישי הו אלי  (3-3649 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 הסוהר (תיקון), בתי תקנות
אני חדש], התשל"ב-11971, [נוסח הסוהר לפקודת בתי סעיף 132 לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות מתקין

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי הסוהר, התשל"ח-21978, לתקנות בתי 30 בתקנה .1
שירות." על מי שריצה מאסר בעבודות (א) תחול גם משנה תקנת "(א1)

(9 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ט
כטר די אבי  (3-622 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   

__________
.459 עמ' חדש 21, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשל"ח, עמ' 1958.

ולשירות ביטחון), לבדיקות לרישום, (התייצבות שירות ביטחון  צו
התשס"ז-2007                    

משולב],  [נוסח ביטחון שירות ו–34 לחוק 27 ,13 ,12 ,5 ,4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - התשמ"ו-11986

זה - 1. בצו

אישה למעט אישה נשואה, אישה - גבר או תושב קבוע - אזרח ישראלי או "בר–רישום"
כ"ט יום לבין (1990 במרס   27) התש"ן בניסן א' יום בין שנולד לילד, אם או  הרה

(19 בספטמבר 1990), שני התאריכים בכלל;                           התש"ן באלול

חייב אל או לבר–רישום המיועדת  מטעמו  או פוקד של  בכתב הודעה  - אישית" "הודעה
בתעודת ההתייצבות נרשמת אישית, לו והנמסרת מילואים שירות חייב סדיר או שירות

אליו בדואר; או נשלחת שלו

אחד מאלה: שהוא עולה - סדיר" "חייב בשירות

לבין יום כ"ט באלול התשל"ח (13 בספטמבר 1977) בתשרי א' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; שירות שירת בכלל, שטרם התאריכים שני (29 בספטמבר 1989), התשמ"ט

לבין יום כ"ט באלול התשמ"א (11 בספטמבר 1980) בתשרי בין יום א' שנולדה (2) אישה
סדיר; שירות שירתה שטרם בכלל, התאריכים שני (29 בספטמבר 1989), התשמ"ט

השתלמות

תחילה

30 תיקון תקנה

הגדרות

__________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.
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[נוסח הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות הזכאי או המורשה גבר (3)
לפי פקודת  שיניים לעסוק ברפואת הרופאים), או פקודת התשל"ז-21976 (להלן - חדש],
בין  שנולד רופאי השיניים), פקודת - התשל"ט-31979 (להלן השיניים [נוסח חדש], רופאי
התשל"ז (12 בספטמבר  כ"ט באלול יום (9 בספטמבר 1972) לבין התשל"ב בתשרי א' יום

סדיר; שירות שירת שטרם בכלל, התאריכים שני ,(1977

אחד מאלה: שהוא עולה מילואים" - "חייב בשירות

התשל"ז באלול כ"ט יום לבין התשט"ו (1 בינואר 1955) בטבת ז' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; בשירות חייב ואינו בכלל, התאריכים שני (12 בספטמבר 1977),

או הרופאים פקודת ברפואה לפי לעסוק מורשה הזכאי להיות או המורשה גבר (2)
התשי"ג א' בתשרי השיניים, שנולד בין יום ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  לעסוק
התאריכים שני ,(1954 בדצמבר   13) התשט"ו  בטבת ו'  יום לבין  (1952 בספטמבר   20)

בכלל;

מילואים; בשירות או חייב סדיר בשירות חייב או בר–רישום אדם שהוא - לשירות" "מועמד

הרה אישה נשואה, אישה למעט אישה - או גבר תושב קבוע, או ישראלי אזרח - "עולה"
ואין ברשומות זה צו פרסום יום לפני קבוע לתושב או ישראלי לאזרח שהיה - לילד ואם

ביטחון. משירות פטור שהוא המעידה תעודה בידו

בהודעה שהודיעו לו ובזמן ולבדיקות במקום להתייצב לרישום נקרא מועמד לשירות כל .2
אישית.

הודעה (2007 באפריל   14) התשס"ז  בניסן כ"ו יום  עד  קיבל שלא  לשירות,  מועמד 3. כל
כמפורט אזורית, גיוס בלשכת ולבדיקות לרישום להתייצב בזה נקרא ,2 בסעיף כאמור אישית

8.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:  בשעה בתוספת,

לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התש"ן בניסן א'
(27 במרס 1990)

התש"ן בניסן ט"ו
(10 באפריל 1990)

התשס"ז בניסן כ"ז
(15 באפריל 2007)

התשס"ז באייר ט"ו
(3 במאי 2007)

התש"ן בניסן ט"ז
(11 באפריל 1990)

התש"ן בניסן ל'
(25 באפריל 1990)

התשס"ז בניסן כ"ח
(16 באפריל 2007)

התשס"ז באייר י"ט
(7 במאי 2007)

התש"ן באייר א'
(26 באפריל 1990)

התש"ן באייר ט"ו
(10 במאי 1990)

התשס"ז בניסן כ"ט
(17 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ'
(8 במאי 2007)

התש"ן באייר ט"ז
(11 במאי 1990)

התש"ן באייר כ"ט
(24 במאי 1990)

התשס"ז בניסן ל'
(18 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"א
(9 במאי 2007)

התש"ן בסיון א'
(25 במאי 1990)

התש"ן בסיון ט"ו
(8 ביוני 1990)

התשס"ז באייר א'
(19 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ב
(10 במאי 2007)

התש"ן בסיון ט"ז
(9 ביוני 1990)

התש"ן בסיון ל'
(23 ביוני 1990)

התשס"ז באייר ו'
(24 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ה
(13 במאי 2007)

לרישום התייצבות
לפי ולבדיקות
הודעה אישית

התייצבות
ולבדיקות לרישום
הודעה לפי שלא

אישית

__________
.549 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

.614 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני
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לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התש"ן בתמוז א'
(24 ביוני 1990)

התש"ן בתמוז ט"ו
(8 ביולי 1990)

התשס"ז באייר ז'
(25 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ו
(14 במאי 2007)

התש"ן בתמוז ט"ז
(9 ביולי 1990)

התש"ן בתמוז כ"ט
(22 ביולי 1990)

התשס"ז באייר ח'
(26 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ז
(15 במאי 2007)

התש"ן באב א'
(23 ביולי 1990)

התש"ן באב ט"ו
(6 באוגוסט 1990)

התשס"ז באייר י"א
(29 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ח
(16 במאי 2007)

התש"ן באב ט"ז
(7 באוגוסט 1990)

התש"ן באב ל'
(21 באוגוסט 1990)

התשס"ז באייר י"ב
(30 באפריל 2007)

התשס"ז באייר כ"ט
(17 במאי 2007)

התש"ן באלול א'
(22 באוגוסט 1990)

התש"ן באלול ט"ו
(5 בספטמבר 1990)

התשס"ז באייר י"ג
(1 במאי 2007)

התשס"ז בסיון ג'
(20 במאי 2007)

התש"ן באלול ט"ז
(6 בספטמבר 1990)

התש"ן באלול כ"ט
(19 בספטמבר 1990)

התשס"ז באייר י"ד
(2 במאי 2007)

התשס"ז בסיון ד'
(21 במאי 2007)

מילואים או סדיר בשירות חייב (3 ביוני 2007)עולה התשס"ז בסיון ט"ז

לא לשירות ביטחון וכושרו כושרו קביעת לשם לבדיקות מועמד לשירות שהתייצב כל .4
לו שהודיעו ובמועד במקום כושרו בדיקות לשם קביעת להשלמת להתייצב בזה נקרא נקבע,

או מטעמו. הוועדה הרפואית ראש בידי יושב בהודעה חתומה

לא קיבל עד יום ט' בשבט התשס"ח (16 בינואר  4, אשר בסעיף כאמור לשירות מועמד כל .5
כושרו הבדיקות לקביעת להשלמת להתייצב בזה נקרא סעיף, כאמור באותו הודעה (2008
(17 בינואר  התשס"ח י' בשבט ביום בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס ביטחון בלשכת לשירות

 .8.00 בשעה ,(2008

ביטחון לפי לשירות לקראו רשאי שפוקד מי לרבות לשירות, כשר שנמצא כל בר–רישום .6
אישית,  בהודעה לו שהודיעו ובזמן במקום סדיר, לשירות להתייצב בזה נקרא 12 לחוק, סעיף

לסעיף 2 לחוק.  ובהתאם העברי, הלוח 18 לפי לגיל הגיע להתייצבות שנקבע בזמן אם

כאמור אישית הודעה התש"ע (7 במרס 2010) באדר כ"א יום קיבל עד שלא בר–רישום, 7. כל
כ"ב ביום בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת סדיר לשירות להתייצב בזה נקרא ,6 בסעיף

.8.00 בשעה (8 במרס 2010), התש"ע באדר

הודעה (2010 במרס   9) התש"ע  באדר כ"ג יום עד  קיבלה שלא אישה,  בר–רישום, 8. כל
אזורית, כמפורט גיוס לשירות סדיר בלשכת להתייצב נקראת בזה ,6 בסעיף כאמור אישית

.8.00 בשעה (10 במרס 2010), התש"ע באדר כ"ד ביום בתוספת,

שפוקד לשירות, לרבות מי כשר שנמצא מילואים שירות חייב וכל חייב שירות סדיר כל .9
ביטחון במקום  לשירות להתייצב בזה 12 לחוק, נקרא סעיף לפי ביטחון לשירות לקראו רשאי

אישית. שהודיעו לו בהודעה ובזמן

התייצבות
בדיקות להשלמת
הודעה לפי שלא

אישית

התייצבות
בדיקות להשלמת
הודעה לפי שלא
מועמד - אישית

לשירות

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי
אישית

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
גברים אישית
בר–רישום -

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
אישית נשים
בר–רישום -

התייצבות
ביטחון לשירות

הודעה לפי
אישית
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התשס"ט בכסלו כ' עד יום קיבל לא שירות מילואים, אשר חייב סדיר וכל שירות חייב כל .10
ביטחון בלשכת לשירות להתייצב נקרא בזה ,9 בסעיף כאמור אישית הודעה (17 בדצמבר 2008)

.8.00 בשעה (18 בדצמבר 2008), התשס"ט בכסלו כ"א ביום בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס

תוספת
ו–10) 8 ,7 ,5 ,3 (סעיפים

האזוריות: הגיוס לשכות

קראון). (על יד השומר תל - מחנה השומר תל

העיריה). (מול 12 כיאם אל עומר רח' - חיפה

ברוך). מקור (שכונת 103 רש"י - רח' ירושלים

.22 ושם רח' יד שבע - באר

נצרת. רח' - טבריה

(11 בדצמבר 2006) בכסלו התשס"ז כ'
                                                                                                       (3-241 (חמ

, אלוף משנה י ובסק וג ר ר                                                                אמי

                                                                              מפקד מיטב, פוקד

              אגף משאבי אנוש

התייצבות
ביטחון לשירות

הודעה לפי שלא
אישית - חייב

וחייב סדיר שירות
מילואים שירות




