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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( 
)תיקון(, התשפ"ב-2022

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  19יב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 
בהסכמת  מוגבלות,  עם  אנשים  של  זכויותיהם  בקידום  העוסקים  ארגונים  ועם  מוגבלות 
שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

לשירות(,  נגישות  )התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בתקנות   .1
התשע"ג-22013 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 - 

)1( אחרי ההגדרה ""אתר עתיקות" ו"עתיקה"" יבוא:

""חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995;

"חוק הנכים )תגמולים ושיקום(" - חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[4;

"חוק נכי המלחמה בנאצים" - חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-51954;

"חוק נכי רדיפות הנאצים" - חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-61957;

"חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, 
התש"ל-71970;

ציון  לאסירי  תגמולים  חוק   - משפחותיהם"  ולבני  ציון  לאסירי  תגמולים  "חוק 
ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-81992;";

)2( אחרי ההגדרה "תמלול" יבוא:

""תקנות הנכים )טיפול רפואי(" - תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-91954;

"תקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(" - תקנות הנכים )כללים 
לקביעת דרגת נכות מיוחדת(, התשכ"ו-101965;".

בתקנה 13 לתקנות העיקריות -  .2
)1( במקום תקנת משנה )א( יבוא:

תור  למעט  תור,  לפי  ציבורי  שירות  ניתן   ,9 בתקנה  מהאמור  לגרוע  ")א( בלי 
שההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק, יספק האחראי 
למתן השירות את השירות, בלא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי 
לכך לפי תקנת משנה )א1( ונמצא במקום או לבקשת אדם המלווה אותו באותו 
תקפה  תעודה  הצגת  המוגבלות  עם  האדם  מן  לדרוש  האחראי  ורשאי  מקום, 
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לעניין  למעט  מזהה,  תעודה  הצגת  בצירוף  זו,  להתאמה  זכאותו  את  המציינת 
קטין מתחת לגיל 16.

)א1( זכאי לקבלת שירות בלא המתנה בתור מי שהוא אחד מאלה:

)1( אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם, שבשלה נקבעה לו נכות 
לפי  הלאומי,  הביטוח  חוק  לפי  יותר  או  אחוזים   40 של  בשיעור  רפואית 
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, לפי חוק הנכים )תגמולים 

ושיקום(, או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

 206 בסעיף  כמשמעותה  מיוחדים  שירותים  לגמלת  הזכאי  )2( אדם 
כאמור  בהיקף  סיעוד  לקצבת  הזכאי  אדם  הלאומי,  הביטוח   לחוק 
בסעיף 224)א()א()4( עד )6( לחוק הביטוח הלאומי, או נפגע עבודה הזכאי 

לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי;

ניידות  גמלת  לעניין  הסכם  לפי  להטבה  הזכאי  מוגבלות  עם  )3( אדם 
שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי או הזכאי לסיוע בניידות לפי 

הוראת אגף שיקום נכים מס' 56.02;

)4( אדם הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים )טיפול רפואי( או 
לפי  יותר,  או  אחוזים   100 של  בשיעור  מיוחדת  נכות  דרגת  לו  שנקבעה 

תקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(;

)5( ילד נכה כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע-112010;

)6( ניצול שואה שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו לעניין תגמול 
חודשי  לתגמול  הזכאי  נכה  או  הנאצים,  רדיפות  נכי  חוק  לפי  חודשי 
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית 

ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.

מראש,  לתאם  שניתן  ציבורי  בשירות  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )א2( על 
את  השירות  למתן  האחראי  יספק  לקבלתו,  המועד  את  נגישים,  באמצעים 
השירות לאדם זכאי כאמור בסעיף קטן )א1(, שהגיע לקבל שירות במועד שתיאם 
מראש, בסמוך למועד שתואם כאמור, ורשאי הוא לדרוש הצגת תעודה תקפה 
המציינת את זכאותו של האדם, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין 

מתחת לגיל 16.

זו  תקנה  הוראות  של  יישום  שיבטיחו  נהלים  לגבש  רשאי  שירות  )א3( נותן 
באופן מכובד ונגיש; נהלים לפי תקנת משנה זו יפורסמו לפי הוראות תקנה 34.";

)2( בתקנת משנה )ב(, אחרי "המוסד לביטוח לאומי" יבוא "הרשות לזכויות ניצולי 
"נכה,  ובמקום  החברתי,"  והביטחון  הרווחה  משרד  חברתי,  לשוויון  במשרד  שואה 
ולפי  זו  תקנה  לפי  אדם  של  הזכאות  על  "המעידות  יבוא  )א("  משנה  בתקנת  כאמור 

תקנה 14", ובסופה יבוא:

")ב1( משרד הרווחה והביטחון החברתי ינפיק תעודות כאמור בתקנת משנה )ב( 
לאדם עיוור שזכאי להתאמה לפי תקנה 13 או 14 לפי המידע שנמצא בידיו."

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 810.  11
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בתקנה 14)א( לתקנות העיקריות -  .3
)1( בפסקה )1(, במקום "12" יבוא "8";

)2( במקום פסקה )3( יבוא:

")3( האדם עם המוגבלות הוא אחד מאלה:

)א( אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם שבשלה נקבעה לו נכות 
רפואית של 50 אחוזים או יותר לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי חוק תגמולים 
לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( או לפי 

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

)ב( אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206 לחוק 
הביטוח הלאומי, אדם הזכאי לקצבת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי, או 

נפגע עבודה הזכאי לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי;

)ג( אדם הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, או 
אדם שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100 אחוזים או יותר לפי 

תקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(;

)ד( ילד נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;

)ה( מי שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו כניצול שואה הזכאי 
לתגמול  הזכאי  כנכה  או  הנאצים  רדיפות  נכי  חוק  לפי  חודשי  לתגמול 
קצבה  שמקבל  שואה  ניצול  וכן  בנאצים,  המלחמה  נכי  חוק  לפי  חודשי 

חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים."

תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.  .4
ח' באדר א' התשפ"ב )9 בפברואר 2022(
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