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קובץ התקנות
עמוד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים( )תיקון(, 
764 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

764 צו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(, התשע"ג-2013           

767 תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013                                                                              

768 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-2013                              

774 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )תיקון(, התשע"ג-2013                                         

775 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )יקנעם סומך(, התשע"ג-2013                            

776 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )תיקון(, התשע"ג-2013                                       

776 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש תל–אביב-נתניה( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ג-2013          

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל( )תיקון(, 
778 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

14 בפברואר 2013 7223 ד' באדר התשע"ג



קובץ התקנות 7223, ד' באדר התשע"ג, 14.2.2013 764

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי 
שהוא בניין קיים( )תיקון(, התשע"ג-2013

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

בתקנה 7 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי    1
שהוא בניין קיים(, התשע"ב-22011 -

)1( בתקנת משנה )ב( -

)א( בטבלה, בפרט משנה )1()א( בטור ב', במקום "י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 
2015(" יבוא "י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(";

)ב( בסיפה שמתחת לטבלה, המילים "ובלבד שפרק הזמן הכולל לא יהיה לאחר 
יום י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(" - יימחקו;

)2( בתקנת משנה )ג()1(, במקום פסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוא:

")א( לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ד )22 ביוני 2014( - ב–20 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים ולא פחות מבניין קיים אחד;

)ב( לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015( - ב–40 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים;

)ג( לא יאוחר מיום ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016( - ב–65 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים;

אחוזים  ב–100   -  )2017 בנובמבר   1( התשע"ח  בחשוון  י"ב  מיום  יאוחר  )ד( לא 
מהבניינים הקיימים;" 

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3609(

ן מ א נ ב  ק ע י              

שר המשפטים        

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 162; התשע"ב, עמ' 460; התשע"ג, עמ' 40   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 320   2

צו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן 
וסדרי עבודתן(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)א( לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-12011, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

לענייני  המשפט  בתי  ליד  הסיוע  יחידות  על  שממונה  מי   - ארצי"  "ממונה  זה,  בצו    1
משפחה ובתי הדין הדתיים 

תיקון תקנה 7

הגדרה

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 918   1


