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תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות )הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים(, התשע"ד-2014            1188

1189 תקנות שירות ביטחון )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014                                                                                                 

1189 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( )תיקון(, התשע"ד-2014                         

1190 תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות(, התשע"ד-2014                               

1191 תקנות התעבורה )שינוי התוספת החמישית לפקודה(, התשע"ד-2014                                                                  

1191 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל התחתון, תיקון(, התשע"ד-2014                                            

1192 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אל בטוף, תיקון(, התשע"ד-2014                                                       
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תקנות שירות ביטחון )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

התשמ"ו-  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  ו–57   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
11986, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת הראשונה לתקנות שירות ביטחון, התשכ"ז-21967, בחלק א', במקום פרט 56 יבוא:    1
תת–ספיגה  מחלות  או  ברורה  אינה  שסיבתו  העיכול  מדרכי  משמעותי  "56  דימום 

מוכחות, למעט מחלת הדגנת )צליאק( "

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן    2
אין בתקנות אלה כדי לשנות דרגות כושר רפואי לשירות ביטחון שנקבעו לפני תחילתן      3

י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014(
)חמ 3-1094(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  19יב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 
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: 

בתקנה 59)א( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(,    1
התשע"ג-22013 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי פסקה )2( יבוא:

לפי  תיכוניים  על  במוסדות  נגישות  התאמות  ביצוע  להשלמת  שנקבע  המועד   )3("
סעיף 19לא)א( לחוק"  

בתקנה 61)2( לתקנות העיקריות -   2
בפסקאות משנה )א( ו–)ב( המילה "לעיל" - תימחק    )1(

בפסקת משנה )ג( -  )2(

ברישה, המילים "בשפה רשמית" - יימחקו; )א( 

אחרי "באמצעות כתוביות" יבוא "בשפה רשמית"   )ב( 

בתקנה 89)ד( לתקנות העיקריות, הסיפה החל במילים "ואולם הדרכה" - תימחק    3
4   בתקנה 96)א( לתקנות העיקריות -

בפסקה )1(, במקום "למעט תקנה 82)3(" יבוא "למעט תקנה 82)א()5(";  )1(

בפסקה )2(, במקום "תקנה 82)5(" יבוא "תקנה 82)א()5(" ואחרי "מיום י"ב בחשוון   )2(
התשע"ח )1 בנובמבר 2017(" יבוא "והכול בהתאם ללוחות הזמנים לביצוע התאמות 

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

ק"ת התשע"ג, עמ' 968 ועמ' 1624   2

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   1

ק"ת התשכ"ז, עמ' 3399; התשע"א, עמ' 265; התשע"ד, עמ' 1020   2

 תיקון התוספת
הראשונה

תחילה

שמירת הוראות

תיקון תקנה 59

תיקון תקנה 61

תיקון תקנה 89

תיקון תקנה 96
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קיים  ציבורי  למקום  נגישות  לתקנות   7 בתקנה  כמפורט  מיוחדות  אכסון  ביחידות 
ובמועד שבו מבצע האחראי על מתן שירותי הארחה כאמור את התאמות הנגישות 

ביחידות אכסון מיוחדות לפי הוראות התקנות האמורות"  

"והתאמות  עד   "46 תקנה  "לפי  במילים  החל  הקטע  העיקריות,  לתקנות   98 בתקנה    5
הנגישות" - יימחק  

בתקנה 102 לתקנות העיקריות -   6
בפסקה )1(, ברישה, אחרי "וכן" יבוא "למעט התאמות לפי תקנות"  ואחרי  "עד   )1(

)7(" יבוא "ו–62"; 

)2(  אחרי פסקה )1( יבוא: 

 )2017 בנובמבר   1( התשע"ח  בחשוון  י"ב  מיום  יאוחר  לא  יבצע  ")1א( החייב 
התאמות נגישות  לפי תקנות 95)ב( ו–61)2()א()2( לעניין דפדפת נגישה, לפי תקנה 
61)2()ב()2( לעניין דפדפת נגישה, ולפי תקנות 61)2()ג(, 61)2()ה(, 61)3( עד )7( ו–62, 

בכלל המקומות הציבוריים שבהם מסופק השירות;";  

בפסקה )2(, אחרי ")1 ביולי 2016(" יבוא "ואת ההתאמות האמורות בפסקה )1א(   )3(
לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017("  

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשוון התשע"ד )25 באוקטובר 2013(    7
כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(

)חמ 3-3623(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו)ג( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שר 
האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

")2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  "יום  במקום  לפקודה,  14טו)א(  בסעיף    1 
יבוא "יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(

)חמ 3-4095(

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

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ק"ת התשע"א, עמ' 148; ס"ח התשע"ב, עמ' 454   1

תיקון תקנה 98

תיקון תקנה 102

תחילה

תיקון סעיף 14טו 
לפקודה

תחילה




