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  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998

)ראה פסיקה נוספת, בהערות לסעיפי החוק(.
הפניות לחקיקה קשורה, לתקשי"ר, לספרות 

26 אקדמית ולאמנה בינ"ל 
הגדרת "אדם עם מוגבלות" - הגדרה מרחיבה 
לענין אפליה-ישירה והגדרה מצירה לענין 
27 יצוג הולם 

הגדרת "אדם עם מוגבלות" - סעיף 5 לחוק 
28 )ודין מוגבלות שנגרמה בעבודה( 
28ב נטל ליידע על דבר המוגבלות 

כשירות העובד והתאמת התפקיד )ביצוע 
"התאמות"( - סעיף 8 לחוק )גם לצורך 

29 מניעת פיטורים( 

העדר הפליה בשל דרישות מהותיות של 
34 התפקיד - סעיף 8)ג( לחוק 
35 אפליה בקידום בעבודה - סע' 8)א()3( לחוק 

שיקול מפלה, תוצאה מפלה והוכחת הפליה 
- סעיף 13 לחוק וסעיף 9)א( לחוק שוויון 

36 ההזדמנויות 
מינוי מומחה לבירור התאמות - לפני מתן צו 

37 שיפוטי 
סעדי עשה זמניים וקבועים - סעיף 14)2( לחוק 
38 )גם נגד פיטורים( 
40 סעד כספי - סעיף 14)1( לחוק 

)בהערה( 2א מראי	מקום 
פרק	א':	עקרונות	יסוד

2א עקרון יסוד   .1
2א מטרה   .2
2א העדפה מתקנת   .3
2א הזכות לקבל החלטות   .4

פרק	ב':	פרשנות
2ב הגדרות   .5

פרק	ג':	עקרונות	כלליים
עקרונות במימוש זכויות    .6
2ג   ובמתן שירותים 
2ג קביעת זכאות   .7

פרק	ד':	תעסוקה
2ג איסור הפליה בתעסוקה   .8
3 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות   .9
הסכמים וצו הרחבה לענין "יצוג הולם" -   
29 ראה תוכן מפורט לעניינם בעמוד הבא 
4 9א. ממונה תעסוקה 

9ב. ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות 
משמעותית בגוף ציבורי שהוא מעסיק 

4 ציבורי גדול 
9ג. תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם 
5 מוגבלות משמעותית 
5 9ד. עיבוד מידע בדבר עמידה ביעד הייצוג 
9ה. תחולה לעניין מעסיקים ציבוריים גדולים 
7 מסוימים 

7 9ו. צווים לעניין מעסיק ציבורי גדול 
8 9ז. חובת סודיות 
8 הגנה על מתלונן   .10
8 מודעות בדבר הצעת עבודה   .11
8 זכות תביעה   .12
החלת הוראות חוק שוויון    .13
8א   ההזדמנויות בעבודה 
8א סמכות שיפוט ותרופות   .14
8ב עונשין   .15

15א. אחריות עובד אחראי במעסיק ציבורי 
8ב גדול 
8ב 15ב. צו מסירת מידע וצו ייצוג הולם 
8ג תכניות   .16
8ד ביצוע ותקנות   .17
8ד )בוטל(   .18

פרק	ה':	שירותי	תחבורה	ציבורית
8ד )לא כלול בפרק(   .19

פרק	ה1':	מקום	ציבורי	ושירות	ציבורי
8ד 19א. ועוד )אינם כלולים בפרק( 

פרק	ה2':	הלוואה	לדיור	לאדם	עם	מוגבלות	
מקצרת	חיים

8ד 19סט. ועוד - לא הוכללו בפרק 

פרק	ו':	נציבות	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	
מוגבלות

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  

http://www.glima.info
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html


עמ' סע'		 עמ'	 סע'	

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )השתתפות המדינה במימון התאמות(, 
התשס"ו - 2006

עמ' סע'	 עמ'	 סע'	

הסכמים וצו הרחבה 
)בקשר ליישום סעיף 9 לחוק - הגדרת "יצוג הולם"(

עמ' סע'	 עמ'	 סע'	

)המשך	בעמוד	2א1(
ראה את הערת מראי המקום, בעמוד הבא.   1
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חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998  

)בהערה(11 מראה מקום  
11 מבוא 
11 הגדרות   .1
12 השתתפות המדינה במימון התאמות   .2
13 סייגים להשתתפות המדינה   .3
14 בקשה להשתתפות המדינה   .4

14 מכירה או השכרה של התאמה   .5
15 בקשה למימון מוגדל   .6
16 ההשתתפות - מענק מותנה   .7
17 תחילה   .8
17 תחולה   .9
תוספת - בקשה להשתתפות המדינה בעלות  
17 התאמה לעובד עם מוגבלות 

הסכם	קיבוצי	מיום	25.6.2014
21 מראה מקום 
21 הצדדים והמבוא 
21 הגדרות   .1
22 פירוט הגדרת החוק - "ייצוג הולם"   .2

מינוי אחראי לתעסוקת אנשים עם   .3
22 מוגבלות 
22 אי-גריעה מהוראות כל דין   .4
קביעת הוראות נוספות למעסיקים פחות   .5

22 מ- 100 עובדים 
22 ועדת מעקב   .6
22 בקשת צו הרחבה   .7

החלטת	ועדת	מעקב	מיום	1.10.2015

23 מבוא 
23 הגדרה מצרה ל"אדם עם מוגבלות"   .1
23 תנאי פטור למעביד שלא עומד במכסה   .2
24 חובת תום לב ותנאי הפטור   .3
24 ועדת מעקב וצוות היגוי   .4

צו	הרחבה	מיום	5.10.2014
25 הרישא והתחולה 
25 מפעל מוגן 
25 הגדרות   .1
26 פירוט הגדרת החוק - "ייצוג הולם"   .2

מינוי אחראי לתעסוקת אנשים עם   .3
26 מוגבלות 
26 אי-גריעה מהוראות כל דין   .4

9 הקמת הנציבות   .20
9 תפקידי הנציבות   .21
9 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   .22
9 כשירות לכהונה של הנציב   .23
9 עובדי הנציבות   .24
9 תקציב הנציבות   .25
9 ועדה מייעצת   .26

פרק	ז':	הוראות	שונות
10 26א. שמירת זכויות 
10 26ב. דין המדינה 

פרק	ח':	סמכויות	פיקוח
10 26ג. ועוד )אינו כלול בפרק( 

פרק	ט':	אמצעי	אכיפה	מינהליים
10 26ז. ועוד )אינו כלול בפרק( 

פרק	י':	תיקונים	עקיפים	ותחילה
10 תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 28   .27
תיקון חוק שירות המדינה )מינויים(    .28
10    - מס' 10 
10 תחילה   .29
10 תוספת	ראשונה )מקום ציבורי( 
10 תוספת	שניה	)שירות ציבורי( 
10 תוספת	שלישית )סעיף 19ט( 

תוספת	רביעית )ההגדרה "עובד" או "מועמד" עם 
10א מוגבלות משמעותית, וסע' 9ד, 9ה ו-9ו( 
10ב תוספות	חמישית	עד	שמינית 
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