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חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס'  ,)10התשע"ז2017-

1016

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס'  ,)15התשע"ז2017-

1016

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון) ,התשע"ז2017-

1017

חוק חניה לנכים (תיקון מס'  ,)7התשע"ז2017-

1018

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס'  ,)19התשע"ז2017-

1019

( )2בהגדרות ""מדרכה"" ,אזור מיתון תנועה"" ,שביל"" ,גלגינוע (קורקינט חשמלי)",
אופנוע" ו"תלת־אופן"" ,ההגדרה "גלגינוע (קורקינט חשמלי)"  -תימחק ,ובמקום
"תלת־אופן" יבוא "תלת־אופנוע";
()3

בפרט - 3
(א) בטור א' ,במקום "גלגינוע (קורקינט חשמלי)" יבוא "קורקינט ממונע";
(ב)

בטור ג' ,במקום "הרכיבה היא" יבוא "הרכיבה או שימוש אסור אחר הם".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק חניה לנכים (תיקון מס'  ,)7התשע"ז*2017-
הוספת סעיפים
4ד ו־4ה

.1

בחוק חניה לנכים ,התשנ"ד ,11993-אחרי סעיף 4ג יבוא:
"חניה לנכה סמוך
למקום מגוריו

4ד.

(א) רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר
בתחומה ,הנושא תג נכה ,מקום חניה אחד המתאים לצרכיו
של הנכה ,שמידותיו ייקבעו בהתחשב בתקן ישראלי ,סמוך
ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה ,ובמרחק שאינו עולה
על  200מטרים ממנו; לעניין זה" ,תקן ישראלי"  -כמשמעותו
בחוק התקנים ,התשי"ג.21953-
(ב) מצאה הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א) כי אין
מקומות חניה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200
מטרים ממקום מגוריו של הנכה ,תקצה לרכבו המזכה כאמור
בסעיף קטן (א) ,ככל האפשר ,חניה כאמור באותו סעיף קטן
במרחק שאינו עולה על  400מטרים ממקום מגוריו.
(ג) הרשות המקומית תקצה מקום חניה לפי סעיף זה בתוך
 60ימים מיום שהוגשה לה בקשה לכך.
(ד) רשות התימרור המקומית תציב במקום החניה שהוקצה
לפי סעיף זה ,על חשבונה ,תמרור המייחד את מקום החניה
לרכב כאמור בסעיף קטן (א) ,אשר את פרטיו מסר לה הנכה,
והם יצוינו על גבי התמרור.
(ה) נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב
רשאי להחנות את הרכב המזכה שפרטיו צוינו על גבי התמרור
כאמור בסעיף קטן (ד) במקום החניה שהוקצה כאמור בסעיף
זה ,בלא תשלום; לא תהיה לנכה כל זכות אחרת או נוספת
במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה.

*
1
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לנכה חניה הנמצאת
הנמצאת
יחולו אם
לאחניה
לנכה
סעיף זה
יחולו אם
הוראות
(ו) הוראות סעיף(ו)זה לא
הצמודה זה חניה הצמודה
קבוע ,ובכלל
באופןחניה
ובכלל זה
הבלעדי
קבוע,
בשימושו
בשימושו הבלעדי באופן
שהיא מותאמת לצרכיו.
לצרכיו.
ובלבד
מותאמת
שהיאמגוריו,
לדירת
לדירת מגוריו ,ובלבד
(ז)

"נכה" שבסעיף  ,1כך:
ההגדרהכך:
שבסעיף ,1
"נכה" את
ההגדרה יקראו
לעניין סעיף זה
לעניין סעיף זה(ז)יקראו את
והמילים"עיוור או" והמילים
"עיוור ",יבוא
"עיוור או"
יבואבמקום
ברישה,
(")1עיוור",
( )1ברישה ,במקום
בכתב כאמור בסעיף 1א"
בסעיף 1א"
כאמוראישור
בכתבלגביו
אישורשניתן
"או אדם
"או אדם שניתן לגביו
 לא ייקראו; לא ייקראו;()2

החלת הוראות
לעניין חניה לנכה
סמוך למקום
מגוריו במקרים
נוספים

"ל־."90%
"ל־ "60%יבוא "ל־."90%
במקום
"ל־,)1("60%יבוא
במקום בפסקה
בפסקה ()2( ,)1

הוראות סעיף 4ד גם
לפי גם
סעיף 4ד
הוראות חניה
תקצה מקום
חניה לפי
מקומית
מקום
רשות
4ה.תקצה
הוראות מקומית
החלת רשות
4ה.
לעניין חניה לנכה
הוראות סעיף קטן (ז)
בשל (ז)
סעיף קטן
הוראותלגביו,
בשל לא חל
לגביו,סעיף
לנכהחלשאותו
לנכה שאותו סעיף לא
סמוך למקום
בנסיבות העניין ,בהתחשב
מוצדקבהתחשב
הדברהעניין,
בנסיבות
מצאה כי
מוצדק
הדבראם
במקריםאם מצאה כי שבו,
מגוריו שבו,
נוספים
השפעתה על ניידותו".
ניידותו".
ובמידת
הנכה על
השפעתה
הנכות של
בדרגתובמידת
בדרגת הנכות של הנכה

חודשים מיום פרסומו.
פרסומו.
תשעה
מיום
חודשים זה
תחילתו של חוק
חוק זה תשעה
תחילה תחילתו של .2
.2

תחילה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ו י ש ר א ל כ ץ
ישראל כץ
והבטיחות
התחבורה
ראש הממשלה ראש שר
בדרכיםוהבטיחות בדרכים
התחבורה
שר
הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י בילו ילןי י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

התשע"ז*2017-
התשע"ז*2017-
,)19מס' ,)19
(תיקון
משוחרריםמס'
משוחררים (תיקון
קליטת חיילים
חוקחיילים
חוק קליטת
התשנ"ד11994-
התשנ"ד11994-
תיקון סעיף
תיקון סעיף 1
בסעיף - 11
החוק-העיקרי),
בסעיף 1
(להלן -
העיקרי),
(להלן  -החוק
משוחררים,
משוחררים,חיילים
חייליםבחוק קליטת
בחוק קליטת .1
.1

()1

"שירות אזרחי" יבוא:
ההגדרה
יבוא:
במקוםאזרחי"
(" )1שירות
במקום ההגדרה
לאומי-אזרחי ,התשע"ד,2014-
שירות
כהגדרתו בחוק
לאומי-אזרחי" -
התשע"ד,2014-
לאומי-אזרחי,
שירות
""שירותכהגדרתו בחוק
""שירות לאומי-אזרחי" -
שירות לתלמידי ישיבות
ישיבות
דחיית
לתלמידי
שירות לחוק
בסעיף (6א)
דחיית
כהגדרתו
(6א) לחוק
אזרחי
בסעיף
שירות
כהגדרתו
או שירות אזרחי או
אומנותם ,התשס"ב;";2002-
התשס"ב;";2002-
שתורתם אומנותם,שתורתם

()2

אזרחי-ביטחוני"  -תימחק;
במסלול תימחק;
אזרחי-ביטחוני" -
"שירות אזרחי
במסלול
ההגדרה
"שירות אזרחי
()2
ההגדרה

במסלול מפוצל" ,בכל
ו"שירות
ביניים"
"שירות
בהגדרות
()3
אזרחיבכל
מפוצל",
במסלול
במסלולאזרחי
אזרחיו"שירות
ביניים"
במסלול
"שירות אזרחי
( )3בהגדרות
"שירות לאומי-אזרחי";
לאומי-אזרחי";
"שירותאזרחי" יבוא
יבוא"שירות
במקום
אזרחי"
מקום,
מקום ,במקום "שירות
()4

"שירות לאומי-אזרחי";
לאומי-אזרחי";
"שירותאזרחי" יבוא
יבוא"שירות
במקום
אזרחי"
סדיר",
"שירות
"שירות
במקום
בהגדרה
"שירות סדיר",
()4
בהגדרה

לאומי-
אזרחי"
"שירות
מקום ,במקום
בכל
( )5בהגדרה "חייל()5משוחרר",
יבוא "שירות לאומי-
"שירותאזרחי"
יבוא"שירות
במקום
מקום,
משוחרר" ,בכל
"חייל
בהגדרה
אזרחי";
אזרחי";
()6

"חייל משוחרר" יבוא:
יבוא:
ההגדרה
משוחרר"
אחרי
אחרי ההגדרה(")6חייל
היהמשירות סדיר היה
שחרורו
שבמועדסדיר
משוחרר משירות
שבמועד שחרורו
בודד"  -חייל
משוחרר
משוחרר
 חייל""חייל
""חייל משוחרר בודד"
בכללים שקבע מנהל
מנהל
הצבא או
בפקודותשקבע
או בכללים
כהגדרתו
בפקודות הצבא
כהגדרתוחייל בודד,
במעמד של
במעמד של חייל בודד,
אזרחי ,בהסכמת השר;
השר;
לשירות
בהסכמת
הרשות
הרשות לשירות אזרחי,

*
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