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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 12(, 
התשע"ד-2014

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 19ל 
בסעיף 19ל, במקום "עד ליום א' באלול התשס"ח )1 בספטמבר 2008(" יבוא "עד תום 

שישה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט החלות על אותו מוסד" 

בסעיף 19לא לחוק העיקרי -2  תיקון סעיף 19לא

בתשרי  ז'  "מיום  במקום  יימחקו,   - שנים"  שש  "של  המילים  )א(,  קטן  )1( בסעיף 
 )2018 )1 בנובמבר  2014(" יבוא "מיום כ"ג בחשוון התשע"ט  )1 באוקטובר  התשע"ה 
לעניין רשות ציבורית ולא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( לעניין 
מי שאינו רשות ציבורית", במקום "עד ליום ב' בתשרי התשס"ט )1 באוקטובר 2008(" 
יבוא "עד תום 12 חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט" והמילים "בפריסה שווה 

בכל אחת משש השנים" - יימחקו;

)2( בסעיף קטן )ד(, במקום "מיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(" יבוא "מיום 
)1 בנובמבר 2018( לעניין רשות ציבורית ולא יאוחר מיום י"ב  כ"ג בחשוון התשע"ט 

בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( לעניין מי שאינו רשות ציבורית" 

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק   כללי 
במטרה  נחקק  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-1998   
לעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון זכויות 
ולהבטיח את השתלבותם המלאה בתחומי החיים השונים  

מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  במסגרת 
)תיקון מס׳ 2(, התשס״ה-2005 )פורסם בס"ח התשס"ה, עמ' 
288( )להלן - תיקון מס' 2(, נוסף לחוק "פרק ה'1: מקום ציבורי 
ושירות ציבורי" ובו חלק א' לסימן ז' שעניינו הנגשתם של 
מוסדות על–תיכוניים  מוצע לדחות את המועדים להשלמת 
לתיקונים  בהתאם  זה,  בחלק  הנקובים  ההנגשה  חובות 
שנעשו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון 
מס׳ 10(, התשע"ב-2012 )פורסם בס"ח התשע"ב, עמ' 460( 
ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס׳ 11(, 
40( )להלן -  התשע"ג-2012 )פורסם בס"ח התשע"ג, עמ' 

תיקונים מס' 10 ו–11(  

תקנות התקנת  חובת  קובע  לחוק  19כט  סעיף   סעיף 1 
לעניין התאמות נגישות נדרשות בידי שר החינוך   
ובידי שר הכלכלה  סעיף 19ל לחוק קובע כי בעל מוסד על–

תיכוני יגיש לשר המתאים בעניינו תכנית המפרטת את 
דרכי הנגשתו והתאמתו של המוסד העל–תיכוני ושירותי 

ההשכלה הניתנים על ידו לתקנות שהותקנו כאמור  

מוצע לקבוע לוח זמנים מעודכן של שישה חודשים 
מיום פרסום התקנות לפי סעיף 19כט, שיאפשר לבעל המוסד 
להכין את התכנית האמורה ולהגישה לשר החינוך או לשר 

הכלכלה לפי העניין, כדי שהשר כאמור יוכל להתחשב בה 
בבואו לפרסם את הצו בהתאם לסעיף 19לא לחוק  

להחלה מועדים  נקבעו  לחוק   2 מס'  בתיקון   סעיף 2  
19ט  בסעיפים  הנגישות   חובת  של  הדרגתית    
ו–19יב לחוק נקבעו מועדי ההנגשה הכלליים )אשר אינם 
נקבע  אלה  בסעיפים  על–תיכוניים(   מוסדות  על  חלים 
התשע"ט בחשוון  כ"ג  הוא  להנגשה  הסופי  המועד   כי 

בחשוון  וט"ז  ציבורית  רשות  לעניין   )2018 בנובמבר   1(
התשע"ג )1 בנובמבר 2012( לעניין מי שאינו רשות ציבורית  
במסגרת תיקונים מס' 10 ו–11 לחוק, שונו מועדי התחילה 
בסימן ג' לפרק ה'1 )מקום ציבורי - נגישות( ובסימן ד' לפרק 
האמור )שירות ציבורי - נגישות( לגבי מי שאינו רשות 
כראוי   להיערך  בהנגשה  לחייבים  לאפשר  כדי  ציבורית 
לפיכך, נכון להיום המועד הסופי להשלמת ההנגשה הוא 

י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( 

הדרגתית  החלה  הוראת  קובע  לחוק  19לא  סעיף 
לעניין הוראות הנגישות במוסדות על–תיכוניים ושירותי 
ההשכלה הניתנים על ידם  מועדים אלה לא עודכנו וכיום 
המועד האחרון להשלמת ההנגשה הקבוע בסעיף האמור 
הוא ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(  בשל העובדה 
שחל עיכוב בהגשת התקנות לאישור הכנסת וכדי לאפשר 
למוסדות להיערך כראוי, מוצע לדחות את מועדי התחילה 
ההנגשה  למועדי  ולהתאימם  אלה  למוסדות  הנוגעים 

הכלליים שנקבעו כאמור בתיקונים מס' 10 ו–11   

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ג, עמ' 40   1
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