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בחוק משק החשמל ,התשנ"ו1996- ,1בסעיף  ,60אחרי סעיף קטן (ד )11יבוא:
"(ד )12על אף האמור בסעיף (4ב ,)1ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון
חלוקה לפי חוק זה ,שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית ,עד יום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  ;)2012השרים ,בהתייעצות עם הרשות ,רשאים לקבוע ,בצו ,כי ניתן
לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013ורשאים
הם ,בהתייעצות כאמור ,אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה ,לדחות ,בצו,
את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים".
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר .)2008
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התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח ( 4במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,354 -מיום כ"ט בטבת התשס"ח ( 7בינואר  ,)2008עמ' .318
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בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998- ,1בסעיף 19לד ,אחרי סעיף
קטן (ד) יבוא:
"(ה) שר החינוך ,באישור הוועדה ,יקבע הוראות לעניין -
( )1חובת הרשם לברר ,בעת הרישום של התלמיד ,את הצורך בביצוע התאמות
נגישות; בפסקה זו" ,הרשם"  -כמשמעותו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי
(רישום) ,התשי"ט1959-;2
( )2מועדים ליידוע הבעלים של מוסד החינוך או גן הילדים בדבר רישומו של
התלמיד ובדבר הצורך בביצוע התאמות הנגישות ,ומועדים לביצוע התאמות
הנגישות בעבורו או בעבור הורהו ,והכל כדי שביצוע ההתאמות יסתיים לפני
תחילת הלימודים של התלמיד במוסד החינוך או בגן הילדים".
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המחיר  1.46שקל חדש
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התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשס"ח ( 4במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,179 -מיום כ"ד בחשוון התשס"ח ( 5בנובמבר  ,)2007עמ' .32
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ז ,עמ' .291
ק"ת התשי"ט ,עמ' .1160
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