


רשומות

קובץהתקנות
26באוקטובר2017 7876 ו'בחשווןהתשע"ח

עמוד

תקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות()תיקון(,התשע"ח-2017     142

148             צוהעונשין)קביעתגופיםאחריםוסוגיגופיםלענייןעבודתשירות(,התשע"ח-2017



קובץהתקנות7876,ו'בחשווןהתשע"ח,2017ב10ב14226

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף19יבלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-
מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות עם התייעצות לאחר החוק(, - )להלן 11998
ועםארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלות,בהסכמתשרהאוצר
לפיסעיף19סזלחוקובאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,אנימתקינה

תקנותאלה:

בתקנותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,התשע"ג-122013בתיקוןתקנה1
)להלן-התקנות(,בתקנה1,ההגדרה""שירותאינטרנט""-תימחקב

בו2בתיקוןתקנה29 "שבוצעו יבוא "35 תקנה הוראות עליו "שחלות במקום לתקנות, 29)א( בתקנה
התאמותהנגישותלפיסימןג'ולגביאותןהתאמותבלבד"ב

בתקנה34לתקנות,בסופהיבוא:3בתיקוןתקנה34

חייבהפטורמהתאמתנגישותלפיהוראותהחוקאוהוראותהנגישותלפיחוק ")ה(
התכנוןוהבנייה,אושהמקוםהציבורישבוהואנותןשירותפטורמהתאמותנגישות,
יפרסםאתהפטורואתההתאמותהחלופיותהקיימות,אםישכאלה,בדרכיםהמפורטות

בתקנתמשנה)א(ב"

במקוםתקנה35לתקנותיבוא:4בהחלפתתקנה35

בסימןזה-35ב"הגדרות

"חוקמע"מ"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-31975;

"מדיהמבוססתזמן"-כמשמעותהבתקןנגישותאינטרנט;

"מחזור"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

מחזורעסקאותשלעוסק,כהגדרתובסעיף1לחוק )1(
מע"מ;

השנייה בתוספת כהגדרתו עמותה, של מחזור )2(
לחוקהעמותות,התש"ם-41980;

לאהתקייםהאמורבפסקאות)1(או)2(-הכנסה )3(
כהגדרתהבפקודתמסהכנסה5,לרבותהכנסתמלכ"ר,
מס לפקודת 9)2()ב( בסעיף כהגדרתו ציבורי מוסד
מוסף, ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד הכנסה,
לחוק 345ח)ט( סעיף לפי הציבור לתועלת חברה
נכסי ופירות הכנסות או התשנ"ט-61999, החברות,
נאמנותכמשמעותהבחוקהנאמנות,התשל"ט-71979,

שהתקבלובמשךשנתמסאחת;

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשס"ח,עמ'729ב 1

ק"תהתשע"געמ'968ב 2

ס"חהתשל"ו,עמ'152ב 3

ס"חהתש"ם,עמ'210ב 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ב 5

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ב 6

ס"חהתשל"ט,עמ'128ב 7
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"מחזורממוצע"-ממוצעהמחזוריםשלהחייבבשלוששנות
המסהאחרונותשלפנימועדהבדיקה,שבהןלאהיה

המחזורשווהל־0;

"שירותאינטרנט"-תכניםבכלתצורה)פורמט(ובכללזה
כתב)טקסט(,מסמכים,תמונותאווידאו,המועבריםעל
תשתיתרשתהאינטרנטוהמוצגיםלמשתמשבאמצעות
)אפליקציות(, יישומים או מסמכים אינטרנט, אתרי
שנועדולספקלמשתמששירותציבוריאומידעעל

שירותכאמור;

"תקןנגישותאינטרנט"-תקןישראלי5568-קוויםמנחים
לנגישותתכניםבאינטרנט,עלחלקיוהשוניםונספחיהם,
כתיקונםמזמןלזמן,שעותקשלהםמפורסםבאתרמכון

התקניםב"

הוספתתקנות
35אעד35ו

אחריתקנה35לתקנותיבוא:5ב

"נגישותשירותי
אינטרנט

חייביספקהתאמותנגישותבשירותאינטרנט,למעט35אב )א(
לענייןיישומים)אפליקציות(כמשמעותםבתקנה35גולמדיה
מבוססתזמןלפיתקןנגישותאינטרנטבהתאםלקוויםהמנחים

הקבועיםבו,ברמהAA,ובכפוףלקבועבסימןזהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יראוחייבשאינורשות )ב(
האינטרנט בשירות נגישות התאמות ביצע אשר ציבורית,
המסופקעלידוברמהAלהנחיות,עדיוםא'בחשווןהתשע"ה

)25באוקטובר2014(,כאילועמדבהוראותתקנהזוב

התשע"ח)ג( בחשוון ו' מיום שהוכן מסמך )1(
pdf,והועלה 2017(ואילך,כגוןמסמך )26באוקטובר
לאתראינטרנטאוליישוםשלחייב,יהיהנגישלפי
וכל במסמכים הדנות אינטרנט נגישות תקן הוראות
עודאיןתקןבעניין,התאמותהנגישותבמסמךייעשו
שניתנות הסבירות הנגישות לאפשרויות בהתאם
לביצועבמסגרתהתוכנהשבהנוצראונערךהמסמךב

עלאףהאמורבפסקה)1(,טופסבשירותיאינטרנט )2(
שנועדלמילויבמחשבשלנתוניםאושלכלמידעאחר,
ומשמשלצורךקבלתשירות,וכןמסמךשהוכןאחרי
יוםי"גבחשווןהתשע"ו)26באוקטובר2015(שבוניתן
הסברעלאודותטופסכאמור,יעמדובדרישותתקנה

זואףאםהוכןלפניהמועדהקבועבפסקה)1(ב

לאיראוסטייהמעמידהבהוראותסימןזהכהפרה)ד( )1(
שלהוראותהנגישות,אלאאםכןנשלחהלחייבהודעה
הדורשתממנולתקנהוהחייבלאתיקנהבתוךזמןסביר

אךלאיאוחרמ–60ימיםמיוםקבלתההודעהב

"מחזורממוצע"-ממוצעהמחזוריםשלהחייבבשלוששנות
המסהאחרונותשלפנימועדהבדיקה,שבהןלאהיה

המחזורשווהל־0;

"שירותאינטרנט"-תכניםבכלתצורה)פורמט(ובכללזה
כתב)טקסט(,מסמכים,תמונותאווידאו,המועבריםעל
תשתיתרשתהאינטרנטוהמוצגיםלמשתמשבאמצעות
)אפליקציות(, יישומים או מסמכים אינטרנט, אתרי
שנועדולספקלמשתמששירותציבוריאומידעעל

שירותכאמור;

"תקןנגישותאינטרנט"-תקןישראלי5568-קוויםמנחים
לנגישותתכניםבאינטרנט,עלחלקיוהשוניםונספחיהם,
כתיקונםמזמןלזמן,שעותקשלהםמפורסםבאתרמכון

התקניםב"

הוספתתקנותאחריתקנה35לתקנותיבוא:5ב
35אעד35ו

"נגישותשירותי
אינטרנט

חייביספקהתאמותנגישותבשירותאינטרנט,למעט35אב )א(
לענייןיישומים)אפליקציות(כמשמעותםבתקנה35גולמדיה
מבוססתזמןלפיתקןנגישותאינטרנטבהתאםלקוויםהמנחים

הקבועיםבו,ברמהAA,ובכפוףלקבועבסימןזהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יראוחייבשאינורשות )ב(
האינטרנט בשירות נגישות התאמות ביצע אשר ציבורית,
המסופקעלידוברמהAלהנחיות,עדיוםא'בחשווןהתשע"ה

)25באוקטובר2014(,כאילועמדבהוראותתקנהזוב

התשע"ח)ג( בחשוון ו' מיום שהוכן מסמך )1(
pdf,והועלה 2017(ואילך,כגוןמסמך )26באוקטובר
לאתראינטרנטאוליישוםשלחייב,יהיהנגישלפי
וכל במסמכים הדנות אינטרנט נגישות תקן הוראות
עודאיןתקןבעניין,התאמותהנגישותבמסמךייעשו
שניתנות הסבירות הנגישות לאפשרויות בהתאם
לביצועבמסגרתהתוכנהשבהנוצראונערךהמסמךב

עלאףהאמורבפסקה)1(,טופסבשירותיאינטרנט )2(
שנועדלמילויבמחשבשלנתוניםאושלכלמידעאחר,
ומשמשלצורךקבלתשירות,וכןמסמךשהוכןאחרי
יוםי"גבחשווןהתשע"ו)26באוקטובר2015(שבוניתן
הסברעלאודותטופסכאמור,יעמדובדרישותתקנה

זואףאםהוכןלפניהמועדהקבועבפסקה)1(ב

לאיראוסטייהמעמידהבהוראותסימןזהכהפרה)ד( )1(
שלהוראותהנגישות,אלאאםכןנשלחהלחייבהודעה
הדורשתממנולתקנהוהחייבלאתיקנהבתוךזמןסביר

אךלאיאוחרמ–60ימיםמיוםקבלתההודעהב
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כאמור חייב ,)1( פסקה מהוראות לגרוע בלי )2(
בהקדם חלופיות התאמות יבצע האמורה בפסקה
האפשריממועדקבלתההודעהכדילהבטיחנגישות

לשירותלאדםעםמוגבלותב

תכניםהנערכים
אוהמופקיםבידי

צדדיםאחרים

לו35בב שמסרו תכנים שלו האינטרנט בשירותי שמעלה חייב
צדדיםאחריםאושצדדיםאחריםמעליםבשירותהאינטרנט
שלותכנים,והחייבאינועורךאומפיקאתהתכניםכאמור,
לאיהיהאחראיעלביצועהתאמותהנגישותבתכנים,ואולם
למילוי שדות יצירת לרבות נגישה, תשתית יעמיד החייב
מידעבאופןנגיש,כגוןשדהתיאורתמונות;בתקנהזו,"עורך
אומפיק"-מישעורךאומפיקתכניםבעצמואושהוארוכש
אומקבלתכניםמגוףהעורךאומפיקתוכןבעבורובאופן

ייעודיולפיהנחיותיוב

יישומים
)אפליקציות(

נייח35גב מחשב שאינם למכשירים המיועדים יישומים )א(
יעמדו לוח, ומחשבי חכמים טלפונים כגון נייד מחשב או
בדרישותתקןישראליהמיועדליישומיםאלה,ככלשישתקן

כזהב

לאהיהתקןישראליכאמורבתקנתמשנה)א(,יחולו )ב(
הוראותאלה:

לקריטריונים בהתאם יחולו זה סימן הוראות )1(
להצלחההקבועיםבתקןנגישותהאינטרנטככלהאפשר
ולאפשרויות אלה ליישומים רלוונטיות שהן וככל
הנגישותהניתנותלביצועבמסגרתמערכתההפעלה;

הוראותפסקה)1(יחולובשתימערכותהפעלה )2(
נפוצותלפחות;

הנציברשאילקבועבהנחיהלפיתקנה107באילו )3(
מערכותהפעלהישלקייםדרישותתקנהזוב

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(ו–)ב(,חייביהיהפטור )ג(
מביצועהתאמתנגישותבשירותהניתןביישום)אפליקציה(,
המותאם האינטרנט באתר זהה שירות מפעיל הוא אם
לשימושבמכשיריםכאמורבתקנתמשנה)א(והשירותהאמור
עומדבדרישותהנגישותבהתאםלתקןנגישותהאינטרנט;
חייבהמפעיליישוםלאנגיש,בהתאםלפטורהאמור,יפרסם
העומד לאתר המפנה האפשר ככל נגיש קישור ביישום

בדרישותהנגישותב

הוראותלעניין
תוכניוידאו

בתקנהזו-35דב )א(

)כתוביות טלוויזיה שידורי חוק - טלוויזיה" שידורי "חוק
ושפתסימנים(,התשס"ה-82005;

ס"חהתשס"ה,עמ'956ב 8
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"חייבבהנגשתתוכניוידיאו"או"החייב"-חייבשהוארשות
ציבוריתאוחייבשהמחזורהממוצעשלועולהעל5
מיליוןשקליםהעורךאומפיקתוכניוידיאומוקלטים;
לענייןזה,תוצאתהשלבדיקתמחזורלפימחזורממוצע
נמוךמ־5מיליוןשקליםחדשיםתהיהתקפהלשלוש

שנים;

"עורךאומפיקתוכניוידאו"-עורךאומפיקתוכניוידאו
בעצמואורוכשאומקבלתוכניוידיאומגוףהעורך

אומפיקאותםבעבורובאופןייעודיולפיהנחיותיו;

נגישות בתקן כמשמעותו )סרטון( וידאו - וידאו" "תוכני
אינטרנטלענייןמדיהמבוססתזמן;

"תכנית"-תכניתכהגדרתהבחוקשידוריטלוויזיה,החייבת
בהתאמותנגישותלפיוב

חייבבהנגשתתוכניוידיאויבצעבתכניםאלה)ב( )1(
התאמותנגישותלפידרישותתקןנגישותהאינטרנט
]כתוביות Captions )Prerecorded( 2ב2ב1 בסעיף

)הקלטהמראש([ב

לענייןתוכניוידאושישבהםמידעעלאודות )2(
ניתן קבלתהשירותולא לצורך נדרש אשר השירות
וידיאו תוכני בהנגשת חייב יספק אחרת- בחלופה

חלופהנגישהבכתב)טקסט(אובהקלטהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב()1(- )ג(

לענייןתוכניוידאושהםהקלטהשלכנס,דיון )1(
אוהרצאה,רשאיהחייבבהנגשתתוכניוידיאולספק
חלופההעומדתבדרישותהנגישותלפיסימןזהכגון
או הדיון הכנס, של פרוטוקול או תמלול ובו מסמך

ההרצאההאמוריםב

תכנית שמספק וידיאו תוכני בהנגשת חייב )2(
שהתאמות לכך אחראי שלו, האינטרנט בשירותי
הנגישותשבוצעולענייןהתכניתיתקיימוגםבשירותי
האינטרנט,אלאאםכןהדבראינומתאפשרבשלסיבות

טכנולוגיותב

הצהרתנגישות
בשירותיאינטרנט

נוסףעלהאמורבתקנות34ו־91)ה(,חייביצייןבמקוםבולט35הב
באתרהאינטרנטשלווביישוםשהואמפעיל,אםישיישוםכזה,
הצהרה,בהתאםלהנחיותהקבועותבתקןנגישותהאינטרנט
לענייןהצהרתנגישות,הכוללתמידעבדברהתאמותנגישות
אם עמו, ההתקשרות ודרכי נגישות רכז פרטי וכן שביצע
מחויבלמנותולפיהחוק,ופרטיםהמאפשריםיצירתקשר
לצורךהודעהעלהעדרהתאמותנגישותאובקשהלביצוע

הנגשה,לרבותדרישהלפיתקנה35א)ד()1(ב

"חייבבהנגשתתוכניוידיאו"או"החייב"-חייבשהוארשות
ציבוריתאוחייבשהמחזורהממוצעשלועולהעל5
מיליוןשקליםהעורךאומפיקתוכניוידיאומוקלטים;
לענייןזה,תוצאתהשלבדיקתמחזורלפימחזורממוצע
נמוךמ־5מיליוןשקליםחדשיםתהיהתקפהלשלוש

שנים;

"עורךאומפיקתוכניוידאו"-עורךאומפיקתוכניוידאו
בעצמואורוכשאומקבלתוכניוידיאומגוףהעורך

אומפיקאותםבעבורובאופןייעודיולפיהנחיותיו;

נגישות בתקן כמשמעותו )סרטון( וידאו - וידאו" "תוכני
אינטרנטלענייןמדיהמבוססתזמן;

"תכנית"-תכניתכהגדרתהבחוקשידוריטלוויזיה,החייבת
בהתאמותנגישותלפיוב

חייבבהנגשתתוכניוידיאויבצעבתכניםאלה)ב( )1(
התאמותנגישותלפידרישותתקןנגישותהאינטרנט
]כתוביות Captions )Prerecorded( 2ב2ב1 בסעיף

)הקלטהמראש([ב

לענייןתוכניוידאושישבהםמידעעלאודות )2(
ניתן קבלתהשירותולא לצורך נדרש אשר השירות
וידיאו תוכני בהנגשת חייב יספק אחרת- בחלופה

חלופהנגישהבכתב)טקסט(אובהקלטהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב()1(- )ג(

לענייןתוכניוידאושהםהקלטהשלכנס,דיון )1(
אוהרצאה,רשאיהחייבבהנגשתתוכניוידיאולספק
חלופההעומדתבדרישותהנגישותלפיסימןזהכגון
או הדיון הכנס, של פרוטוקול או תמלול ובו מסמך

ההרצאההאמוריםב

תכנית שמספק וידיאו תוכני בהנגשת חייב )2(
שהתאמות לכך אחראי שלו, האינטרנט בשירותי
הנגישותשבוצעולענייןהתכניתיתקיימוגםבשירותי
האינטרנט,אלאאםכןהדבראינומתאפשרבשלסיבות

טכנולוגיותב

הצהרתנגישות
בשירותיאינטרנט

נוסףעלהאמורבתקנות34ו־91)ה(,חייביצייןבמקוםבולט35הב
באתרהאינטרנטשלווביישוםשהואמפעיל,אםישיישוםכזה,
הצהרה,בהתאםלהנחיותהקבועותבתקןנגישותהאינטרנט
לענייןהצהרתנגישות,הכוללתמידעבדברהתאמותנגישות
אם עמו, ההתקשרות ודרכי נגישות רכז פרטי וכן שביצע
מחויבלמנותולפיהחוק,ופרטיםהמאפשריםיצירתקשר
לצורךהודעהעלהעדרהתאמותנגישותאובקשהלביצוע

הנגשה,לרבותדרישהלפיתקנה35א)ד()1(ב
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פטוריםודרישות
מופחתותבשירות

אינטרנט

מורשהלנגישותהשירותשנוכח,עלסמךחוותדעת35וב )א(
שלאישמקצוע,כיחייבמשתמשבשירותיהאינטרנטשלו
בתשתית)פלטפורמה(אובממשקטכנולוגישאינםמאפשרים,
מסיבותטכנולוגיות,ביצועהתאמהמסוימתהנדרשתלפי

סימןזה,רשאילפטוראתהחייבמביצועהב

)א(יחולוגםהוראות עלפטורכאמורבתקנתמשנה )ב(
אלה:

הואיהיהתקףלתקופהשלעדשלוששניםויהיה )1(
ניתןלחדשולתקופהנוספתשלעדשלוששנים;פטור
נוסףמעברלשתיתקופותאלהיינתן,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,בידיהנציבאומימטעמו;

הפטורוחוותהדעתכאמורייערכובהתאםלטופס )2(
שיפרסםהנציבבאתרהאינטרנטשלהנציבותב

חייבשקיבלפטוריספקנגישותחלופיתויפרסםבהצהרת )ג(
ההתאמות ואת הפטור דבר את 35ה תקנה לפי הנגישות
החלופיות,ולבקשתאדםעםמוגבלותימסורלואתהטופס

האמורבתקנתמשנה)ב(ב

מסוימת נגישות התאמת מביצוע פטור יהיה חייב )ד(
רשת של עלגביתשתית מעביר שהוא אינטרנט בשירותי

חברתית,אםתשתיתזולאמאפשרתאתביצועהב

בתכני נגישות התאמות מביצוע פטור יהיה חייב )ה(
אינטרנטשלשירותאינטרנטשמתקיימיםבותנאיםאלה,
אלאאםכןאדםעםמוגבלותביקשביצועהתאמותנגישות
הקבוע הזמן פרק יחול לא זה ולעניין האמורים, בתכנים

בתקנה35א)ד()1(:

לנרשמים מוגבלת האינטרנט לשירות הכניסה )1(
לשירותמראש;

רשומיםלשירותהאינטרנט500משתתפיםבו– )2(
זמנית,לכלהיותרב

בתקופהשעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר)ו( )1(
נגישות התאמות מביצוע פטור יהיה חייב )2021
שניתן שירות למקבל אישי מידע שבהם במסמכים
לובכניסהלאתרהמחייבתהזדהות,ובלבדשלבקשת
אדםעםמוגבלות,החייביספקאתהמסמךבהתאם
מ־14 יאוחר ולא סביר זמן בתוך זה סימן להוראות
פרק יחול לא זה ולעניין הבקשה הגשת מיום ימים
הזמןהקבועבתקנה35א)ד()1(;חייביאפשרלאדםעם
מוגבלותלהגישאתבקשתולמסמךבאמצעותאתר

האינטרנטשלהחייב;
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מסמךכאמורבפסקה)1(,שהוכןמיוםכ"חבטבת )2(
התשפ"ב)1בינואר2022(ואילך,יהיהנגישלפיהוראות
במסמכיםוכלעודאין הדנות נגישותאינטרנט תקן
תקןבעניין,התאמותהנגישותבמסמךייעשובהתאם
לביצוע שניתנות הסבירות הנגישות לאפשרויות

במסגרתהתוכנהשבהנוצראונערךהמסמךב

חייבשהואעוסקפטורכהגדרתובסעיף1לחוקהמע"מ )ז(
100,000 אושהמחזורהשנתיהממוצעשלואינועולהעל
שקליםחדשים,יהיהפטורמביצועהתאמותנגישותלפיסימן

זהב

)ז(יחולגםעלחייבשהמחזור האמורבתקנתמשנה )ח(
השנתיהממוצעשלואינועולהעל300,000שקליםחדשים,

עדיוםח'בחשווןהתשפ"א)26באוקטובר2020(ב

1,000,000 חייבאשרהמחזורהממוצעשלועומדעל )ט(
שקליםחדשיםאופחות,יהיהפטורמביצועהתאמותנגישות
לפיסימןזהבאתראינטרנטאויישוםשהואהחללהפעיל
לפניתחילתןשלתקנותאלה,ובלבדשדרכיההתקשרותאתו
לצורךקבלתשירותמפורסמותבשירותהאינטרנטשלואו
ככלהאפשרבאתראינטרנטאחרבהתאםלדרישותהנגישות
לפיסימןזה;פטורזהיהיהתקףלמשךשלוששניםמתוםשנת
המסהאחרונהשנכללהבבדיקתהמחזורהממוצעשלהחייב

ויהיהניתןלחדשוכלשלוששניםב

הוראותסימןזהלאיחולועלפרסומותובלבדשיש )י(
חלופהנגישהלמידעעלהשירותשמופיעבפרסומתב"

בתקנה61)2(לתקנות-6בתיקוןתקנה61

בפסקתמשנה)א()2(,במקום"בתקנה35"יבוא"בסימןג'"; )1(

בפסקתמשנה)ב()2(,במקום"או35"יבוא"אובסימןג'"ב )2(

בתקנה63)א()1(לתקנות,במקום"תקנה35"יבוא"סימןג'"ב7בתיקוןתקנה63

בתקנה70)א()1(,במקום"תקנה35"יבוא"סימןג'"ב8בתיקוןתקנה70

בתקנה94)3(לתקנות,אחרי"תקנה35"יבוא"כנוסחהערבפרסומןשלתקנותשוויון9בתיקוןתקנה94
זכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות()תיקון(,התשע"ח-92017"ב

תחילתןשלתקנותאלהביוםו'בחשווןהתשע"ח)26באוקטובר2017()להלן-יום10בתחילהותחולה )א(
התחילה(ב

הוראותתקנה35דכנוסחהבתקנה5לתקנותאלהיחולועלתוכניוידאושהועלו )ב(
לאינטרנטביוםהתחילהאולאחריוב

ה'בחשווןהתשע"ח)25באוקטובר2017(
)חמ3-3623(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

מסמךכאמורבפסקה)1(,שהוכןמיוםכ"חבטבת )2(
התשפ"ב)1בינואר2022(ואילך,יהיהנגישלפיהוראות
במסמכיםוכלעודאין הדנות נגישותאינטרנט תקן
תקןבעניין,התאמותהנגישותבמסמךייעשובהתאם
לביצוע שניתנות הסבירות הנגישות לאפשרויות

במסגרתהתוכנהשבהנוצראונערךהמסמךב

חייבשהואעוסקפטורכהגדרתובסעיף1לחוקהמע"מ )ז(
100,000 אושהמחזורהשנתיהממוצעשלואינועולהעל
שקליםחדשים,יהיהפטורמביצועהתאמותנגישותלפיסימן

זהב

)ז(יחולגםעלחייבשהמחזור האמורבתקנתמשנה )ח(
השנתיהממוצעשלואינועולהעל300,000שקליםחדשים,

עדיוםח'בחשווןהתשפ"א)26באוקטובר2020(ב

1,000,000 חייבאשרהמחזורהממוצעשלועומדעל )ט(
שקליםחדשיםאופחות,יהיהפטורמביצועהתאמותנגישות
לפיסימןזהבאתראינטרנטאויישוםשהואהחללהפעיל
לפניתחילתןשלתקנותאלה,ובלבדשדרכיההתקשרותאתו
לצורךקבלתשירותמפורסמותבשירותהאינטרנטשלואו
ככלהאפשרבאתראינטרנטאחרבהתאםלדרישותהנגישות
לפיסימןזה;פטורזהיהיהתקףלמשךשלוששניםמתוםשנת
המסהאחרונהשנכללהבבדיקתהמחזורהממוצעשלהחייב

ויהיהניתןלחדשוכלשלוששניםב

הוראותסימןזהלאיחולועלפרסומותובלבדשיש )י(
חלופהנגישהלמידעעלהשירותשמופיעבפרסומתב"

תיקוןתקנה61בתקנה61)2(לתקנות-6ב

בפסקתמשנה)א()2(,במקום"בתקנה35"יבוא"בסימןג'"; )1(

בפסקתמשנה)ב()2(,במקום"או35"יבוא"אובסימןג'"ב )2(

תיקוןתקנה63בתקנה63)א()1(לתקנות,במקום"תקנה35"יבוא"סימןג'"ב7ב

תיקוןתקנה70בתקנה70)א()1(,במקום"תקנה35"יבוא"סימןג'"ב8ב

בתקנה94)3(לתקנות,אחרי"תקנה35"יבוא"כנוסחהערבפרסומןשלתקנותשוויון9ב
זכויותלאנשיםעםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות()תיקון(,התשע"ח-92017"ב

תיקוןתקנה94

תחילתןשלתקנותאלהביוםו'בחשווןהתשע"ח)26באוקטובר2017()להלן-יום10ב )א(
התחילה(ב

תחילהותחולה

הוראותתקנה35דכנוסחהבתקנה5לתקנותאלהיחולועלתוכניוידאושהועלו )ב(
לאינטרנטביוםהתחילהאולאחריוב

ה'בחשווןהתשע"ח)25באוקטובר2017(
)חמ3-3623(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

ק"תהתשע"ח,עמ'142ב 9
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צו העונשין )קביעת גופים אחרים וסוגי גופים לעניין עבודת שירות(, 
התשע"ח-2017

בתוקףסמכותילפיההגדרה"עבודתשירות"שבסעיף51אלחוקהעונשין,התשל"ז-
11977)להלן-החוק(,אנימצווהלאמור:

קביעתגופים
אחריםלעניין
עבודתשירות

גופיםאחריםשבהםניתןלבצעעבודהמחוץלכותליביתהסוהר,שהיאלמטרותשל1ב
תועלתהציבור,כאמורבהגדרה"עבודתשירות"שבסעיף51אלחוקהםכלהלן:

מגןדודאדום; )1(

תחנותמשטרהומשמרהגבול; )2(

בסיסיםצבאייםשלצבאההגנהלישראל; )3(

שירותבתיהסוהרב )4(

קביעתסוגיגופים
לענייןעבודת

שירות

סוגיגופיםשבהםניתןלבצעעבודהמחוץלכותליביתהסוהר,שהיאלמטרותשל2ב
תועלתהציבור,כאמורבהגדרה"עבודתשירות"שבסעיף51אלחוקהםכלהלן:

אגודותלמעןהנכהאוהעיוור; )1(

אצטדיוניםעירוניים; )2(

אתריהנצחה; )3(

בתיאבות; )4(

בתיחולים; )5(

בתיעלמין; )6(

בתיתמחוי; )7(

חברותקדישא; )8(

גניםבוטנייםאואתריפארקים; )9(

מועצותדתיות; )10(

מוסדותסיעודיים; )11(

מפעליםאומוסדותשיקומיים; )12(

מעונותלנכים; )13(

מרכזייוםלקשיש; )14(

מרכזיספורט; )15(

מרכזיםקהילתיים; )16(

מרכזיםרב–נכותיים; )17(

מרכזיםרפואיים; )18(

מרכזיקליטה; )19(

עיריותומועצותמקומיותב )20(

י"גבתשריהתשע"ח)3באוקטובר2017(
)חמ3-5503(

ן ד ר א  ד ע ל ג 
השרלביטחוןהפנים 
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