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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי 
תחבורה ציבורית( )תיקון(,  התשע"ז-2016

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  19)ג(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ח-11998, בהתייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות, עם נציגויות של מפעילי תחבורה 
ציבורית ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

במקום תקנה 24 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי   .1
תחבורה ציבורית(, התשס"ג-22003  )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

"סיוע לאדם עם 
מוגבלות

24. )א(  מפעיל רכבת ארצית יסייע לאדם המתנייד בכיסא גלגלים 
המבקש לנסוע ברכבת באמצעות הפעלת מיתקן הרמה בעלייה  
ובירידה מהרכבת, בהקדם האפשרי לאחר שנודע לו  על הגעתו 
לתחנת רכבת ארצית, בכפוף, לתנועת הרכבות בפועל, לאילוצים 
ולהגבלות הנוגעים לתפעול הרכבת הארצית, ובהתחשב במועד 
הגעתו של האדם לתחנת הרכבת הארצית כאמור ביחס למועד 
היציאה המתוכנן של הרכבת המבוקשת, בכוח האדם המתאים 
המצוי באותה עת בתחנות המוצא והיעד, ובכך שקיים מקום 
גלגלים  בכיסא  המתנייד  אחר  אדם  ידי  על  תפוס  שאינו  פנוי 

בקרון נגיש ברכבת המבוקשת.

להבטיח  המבקש  גלגלים,  בכיסא  המתנייד  )ב( אדם 
באמצעות  ארצית  מרכבת  ובירידה  בעלייה  סיוע  לעצמו 
הפעלת מיתקן הרמה  או לשריין מקום בקרון נגיש )להלן - 
ההתאמות( במועד מבוקש, יודיע למוקד שירות של מפעיל 
לפחות  מראש  שעות   7 המוקד(   - )להלן  הארצית  הרכבת 
על תחנת המוצא, מועד נסיעתו ויעדה; אדם כאמור הנוסע 
למוקד  להודיע  רשאי  קבועים,  במועדים  ארצית  ברכבת 

השירות מראש על מועדים קבועים כאמור.

עקב  ההתאמות  את  לספק  מניעה  שיש  למוקד  )ג( התברר 
שינויים או תקלות לא צפויים, יודיע על כך המוקד למבקש 
ואם  האפשרי,  בהקדם  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  ההתאמות 
הארצית  הרכבת  מפעיל  מטעם  יציע  חלופי,  פתרון  לכך  יש 

פתרון כזה.

לקרון  בעלייה  עיוור  אדם  ילווה  ארצית  רכבת  )ד( מפעיל 
בתקנת כאמור  רכבת  לתחנת  הגיע  אם  ממנו,   ובירידה 

תקנת  לפי  מראש  הודעה  מסר  או  זאת,  וביקש  )א(,  משנה 
משנה )ב(."

אחרי תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:  .2 הוספת תקנה 24א

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשס"ה, עמ' 288.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 756; התשע"ו, עמ' 2299.  2

החלפת תקנה 24
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"דיווח לוועדת 
העבודה הרווחה 

והבריאות

לעניין   המנהל  ידווח  שנים  חמש  על  יעלו  שלא  זמן  בפרקי  24א. 
מסילות  לפקודת  2א  סעיף  לפי  שמונה  ארצית  ברזל  מסילת 
העבודה  לוועדת  התשל"ב-31972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל 
אם  הוועדה(,   - זו  )בתקנה  הכנסת  של  והבריאות  הרווחה 
לדעתו ניתן לקצר את פרק הזמן הנקוב בתקנה 24)ב( או שאין 
לקצרו, וכן את הנימוקים לכך; דיווח ראשון לעניין תקנה זו 
יוגש לוועדה לא יאוחר מיום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 

".)2021

תקנות 25 ו–26 לתקנות העיקריות - בטלות.  .3

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2918(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )הוראת שעה(, התשע"ז-2016
 - )להלן  התשל"ז-11977  התעופה,  שדות  רשות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  הממשלה  באישור  התעופה,  שדות  רשות  עם  התייעצות  לאחר  החוק(, 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנות רשות שדות התעופה )אגרות(, התשנ"א-21991, בתקופה שעד   .1
פרסומו של צו לפי סעיף 5)א()4( לחוק בדבר הפסקת מתן השירותים לתעופה האזרחית 
של שדה התעופה עובדה )להלן - שדה התעופה(, לא ייגבו מבעל כלי טיס המפעיל 
טיסה מסחרית בשדה התעופה, האגרות המפורטות בתקנות 3, 10, 11 ו–13 לתקנות 

האמורות; ואולם תימשך גביית אגרת חניה לפי תקנה 6 המפנה לתקנה 3.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016(. )א(   .2
תקנות אלה לא יחולו לגבי כרטיס טיסה שהונפק לנוסע ערב תחילתן. )ב( 

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2716(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ז-2016

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

 ביטול תקנות
25 ו–26

הוראת שעה

תחילה וסייג 
לתחולה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ה, עמ' 2.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

ק"ת התשנ"א, עמ' 823; התשע"ב, עמ' 199.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ד, עמ' 451; התשע"ו, עמ' 914.  2
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בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  השנייה  בתוספת   .1
השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003, בסעיף 3 -

בפסקה )1(, בטור ב', במקום "6.90" יבוא "5.90";  )1(

פסקאות )2( ו–)3( - יימחקו.  )2(

י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2722-ת2(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו )אי–תחולה של החוק ותקנותיו(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-11954 
)להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מצווה לאמור:

הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו, לא יחולו על ייצוא פרחים קטופים וצמחים   .1
לנורבגיה, שוויץ ומדינות האיחוד האירופי, למעט מיני הפרחים כמפורט להלן:

Aster)א( אסטר

Gypsophila)ב( גיפסנית

Hypericum)ג( היפריקום )פרע(

Rosa)ד( ורד

Trachelium)ה( טרכליום

)Lisianthus( Eustoma)ו( ליזיאנטוס

Solidago)ז( סולידגו

Dianthus)ח( ציפורן

)Chrysanthemum( Dendranthema)ט( חרציות

Eyringium)י( חרחבינה

Orchid)יא( סחלב

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(
)חמ 3-5288(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון התוספת 
השנייה

ס"ח התשי"ד, עמ' 137; התשס"ג, עמ' 454.  1

אי–תחולה




