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חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'95(,התשע"א-2010*

בפקודת התעבורה 1, אחרי סעיף 70א1 יבוא:1 הוספת סעיף 70א2

"סייגים להגבלת 
שעות חניה של נכים

רשות תימרור מקומית המציבה תמרור שמסמן חניה במקום 70א2 
מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, 
התשנ"ד-1993 2 )בסעיף זה - תג נכה(, לא תגביל בתמרור כאמור 

את החניה לשעות מסוימות, אלא בהתקיים אחד מאלה:

מקום החניה מוקצה לרכב מסוים הנושא תג נכה, סמוך   )1(
למקום העבודה הקבוע של הנכה שניתן לו תג נכה לגבי אותו רכב, 
והגבלת השעות נקבעה בהתאם לדיווח שמסר על שעות עבודתו 

לרשות התימרור המקומית שמקום החניה נמצא בתחומה;

מקום החניה מוקצה סמוך למקום ציבורי, ובלבד שהגבלת   )2(
השעות נקבעה בהתחשב בשעות שבהן עומד המקום או חלק 
ממנו לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו, או 
בשעות שבהן ניתן שירות ציבורי באותו מקום ציבורי; בפסקה 
זו, "מקום ציבורי" ו"שירות ציבורי" - כהגדרתם בסעיפים 19ז 
ו–19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998 3, בהתאמה "

הציבה רשות תימרור מקומית, ערב תחילתו של חוק זה, תמרור המסמן חניה במקום 2  הוראת מעבר
מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 4, יחולו 

הוראות חוק זה לגבי תמרור כאמור בתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 346, מיום ח' באב התש"ע )19 ביולי 2010(, עמ' 246 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התש"ע, עמ' 621   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 28   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152   3

ס"ח התשנ"ד, עמ' 28   4

חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'96(,התשע"א-2010*

 הוספת סעיפים
70ב2 ו–70ב3

בפקודת התעבורה 1, אחרי סעיף 70ב1 יבוא:1 

"הצבת תמרור 
במקום חניה לנכה

מי שהקצה לפי כל דין מקום חניה לנכה במקום ציבורי, 70ב2  )א( 
החניה  מקום  על  מקומית  תימרור  לרשות  הודעה  ימסור 
שהקצה; רשות התימרור המקומית תציב תמרור לסימון מקום 
החניה בתוך 30 ימים מיום שקיבלה הודעה כאמור, או מיום 
שקיבלה הודעה מאדם אחר על הקצאת מקום החניה האמור, 

והכל זולת אם רשות התימרור המרכזית הורתה אחרת 

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 326, מיום י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(, עמ' 174 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 38   1

ספר החוקים 2262, י"א בכסלו התשע"א, 2010 11 18



39

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע  )ב( 
כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מקום חניה שהוקצה לנכה 

לפי כל דין במקום המשמש למגורים שאינו מקום ציבורי 

בסעיף זה, "מקום ציבורי" -  כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק  )ג( 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 2 

סמכויות פיקוח 
לעניין מקום חניה 

לנכה

וחנייתו, 70ב3  רכב  העמדת  לעניין  תפקידיו  ביצוע  לשם  )א( 
רשאי עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיך 
שהזדהה,  לאחר  פקח(,   - זה  )בסעיף  האמור  לעניין  כדין 
להיכנס למקום חניה שהוצב בו תמרור בהתאם להוראות 
שלא  ובלבד  דרך,  שאינו  חניה  למקום  לרבות  70ב2,   סעיף 

ייכנס -

למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו   )1(
של בית משפט;

למקום המוחזק בידי מערכת הביטחון, אלא אם כן   )2(
יש בידו אישור כניסה למקום מאת ראש הממשלה, שר 
הביטחון או השר לביטחון הפנים או מי שהם הסמיכו 
מקום  באותו  מתרחשות  עוד  וכל  העניין,  לפי  לכך, 
ובעת כניסת הפקח פעילות מבצעית או פעילות עוינת; 

בפסקה זו, "מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו; )א( 

ראש  משרד  של  סמך  ויחידות  יחידות  )ב( 
ביטחון  בתחום  פעילותן  שעיקר  הממשלה, 

המדינה;

צבא הגנה לישראל; )ג(  

מפעלים וספקים, המייצרים ציוד ביטחוני  )ד( 
כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים )הגנה על 
אינטרסים ביטחוניים(, התשס"ו-2005 3, בעבור 
ששר  )ג(,  עד  )א(  משנה  בפסקאות  המנוי  גוף 

הביטחון אישר לעניין סעיף זה;

משטרת ישראל; )ה( 

שירות בתי הסוהר; )ו( 

ביטחוניות  למטרות  הפועל  אחר  גוף  כל  )ז( 
שראש הממשלה או שר הביטחון, לפי העניין, 

אישר לעניין סעיף זה 

פקח לא יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף זה,  )ב( 
אלא בהתאם לדין שמכוחו הוסמך "

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152   2

ס"ח התשס"ו, עמ' 174   3

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע  )ב( 
כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מקום חניה שהוקצה לנכה 

לפי כל דין במקום המשמש למגורים שאינו מקום ציבורי 

בסעיף זה, "מקום ציבורי" -  כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק  )ג( 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 2 

סמכויות פיקוח 
לעניין מקום חניה 

לנכה

וחנייתו, 70ב3  רכב  העמדת  לעניין  תפקידיו  ביצוע  לשם  )א( 
רשאי עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיך 
שהזדהה,  לאחר  פקח(,   - זה  )בסעיף  האמור  לעניין  כדין 
להיכנס למקום חניה שהוצב בו תמרור בהתאם להוראות 
שלא  ובלבד  דרך,  שאינו  חניה  למקום  לרבות  70ב2,   סעיף 

ייכנס -

למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו   )1(
של בית משפט;

למקום המוחזק בידי מערכת הביטחון, אלא אם כן   )2(
יש בידו אישור כניסה למקום מאת ראש הממשלה, שר 
הביטחון או השר לביטחון הפנים או מי שהם הסמיכו 
מקום  באותו  מתרחשות  עוד  וכל  העניין,  לפי  לכך, 
ובעת כניסת הפקח פעילות מבצעית או פעילות עוינת; 

בפסקה זו, "מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:

משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו; )א( 

ראש  משרד  של  סמך  ויחידות  יחידות  )ב( 
ביטחון  בתחום  פעילותן  שעיקר  הממשלה, 

המדינה;

צבא הגנה לישראל; )ג(  

מפעלים וספקים, המייצרים ציוד ביטחוני  )ד( 
כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים )הגנה על 
אינטרסים ביטחוניים(, התשס"ו-2005 3, בעבור 
ששר  )ג(,  עד  )א(  משנה  בפסקאות  המנוי  גוף 

הביטחון אישר לעניין סעיף זה;

משטרת ישראל; )ה( 

שירות בתי הסוהר; )ו( 

ביטחוניות  למטרות  הפועל  אחר  גוף  כל  )ז( 
שראש הממשלה או שר הביטחון, לפי העניין, 

אישר לעניין סעיף זה 

פקח לא יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף זה,  )ב( 
אלא בהתאם לדין שמכוחו הוסמך "
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תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול גם 2 תחילה ותחולה
על מקום חניה שהוקצה לנכה לפי כל דין במקום ציבורי ערב יום התחילה, ולא מוצב 
בו תמרור לסימון מקום חניה לנכה; לעניין זה, "מקום ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 70ב2 

לפקודת התעבורה כנוסחו בחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
             יושב ראש הכנסת

חוקעובדיםזרים)תיקוןמס'13(,התשע"א-2010*

בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991  1, בסעיף 6)א(, אחרי פסקה )2( יבוא:1 תיקון סעיף 6

לבקש משופט של בית דין אזורי לעבודה או שופט של בית משפט שלום ליתן   )3("
צו המתיר לו להיכנס למקום המנוי בפסקה )2( המשמש למגורים או לחצרים פרטיים 
 של מקום כאמור; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכות הכניסה של מפקח לפי

פסקה )2( " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב               
ראש הממשלה              

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש               
                     נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר        
        יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 531, מיום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, עמ' 1262 

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488   1

חוקרישויעסקים)תיקוןמס'27(,התשע"א-2010*

בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4 -1 תיקון סעיף 4

במקום כותרת השוליים יבוא "רישיון עסק, היתר זמני והיתר מזורז";   )1(

במקום "רשיון או היתר זמני" יבוא "רישיון, היתר זמני או היתר מזורז" ובמקום   )2(
"אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו" יבוא "אלא אם כן ברישיון, בהיתר הזמני או 

בהיתר המזורז, שבידו"  

בסעיף 5 לחוק העיקרי -  2 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )א()1(, בסופו יבוא ")בחוק זה - רשות הרישוי המקומית(;";   )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "ראש הרשות המקומית" יבוא "רשות   )2(
הרישוי המקומית שבתחומה נמצא מרכז העסק" 

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ע, עמ' 644   1
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