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חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010 *

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12, האמור בו יסומן 1  תיקון סעיף 12
")א(" ואחריו יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך בשנה נוספת "

בסעיף 13 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2  תיקון סעיף 13

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי המועצה לחינוך ממלכתי דתי בשנה נוספת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג                
                       שר החינוך

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 י' בתמוז התש"ע )22 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 324, מיום כ"ו באייר   *
התש"ע )10 במאי 2010(, עמ' 168 

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ט, עמ' 291   1

חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 95(, התש"ע-2010 *

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 1, בסעיף 149, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 תיקון סעיף 149

כהגדרתם")ד(  - מוגבלות"  עם  ו"אדם  נגישות"  "התאמת  זה,  קטן  בסעיף   )1( 
בסעיף 158ו1 

בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( ומהוראות סעיף 151)ב1( ו–)ג(,   )2(
רשאי יושב ראש ועדה מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה 
שהיא התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא 
או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף 

זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

בבניין  או  בקרקע  סביר  שימוש  מאחר  תמנע  הנגישות  התאמת  )א( 
שלגביהם הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבניין גובלים;

התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי  )ב( 
היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;

התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התש"ע )22 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 316, מיום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(, עמ' 150 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ע, עמ' 450   1

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010 *

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12, האמור בו יסומן 1  
")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 12

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך בשנה נוספת "

תיקון סעיף 13בסעיף 13 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה,  ")ב( 
להאריך את תקופת כהונתם של חברי המועצה לחינוך ממלכתי דתי בשנה נוספת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג                
                       שר החינוך

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 י' בתמוז התש"ע )22 ביוני 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 324, מיום כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(, עמ' 168 

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ט, עמ' 291   1

חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 95(, התש"ע-2010 *

תיקון סעיף 149בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 1, בסעיף 149, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 

כהגדרתם")ד(  - מוגבלות"  עם  ו"אדם  נגישות"  "התאמת  זה,  קטן  בסעיף   )1( 
בסעיף 158ו1 

בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( ומהוראות סעיף 151)ב1( ו–)ג(,   )2(
רשאי יושב ראש ועדה מחוזית לקבוע כי על בקשה שעניינה יצירת דרך גישה 
שהיא התאמת נגישות שהוגשה על ידי בעל זכות בנכס נושא הבקשה, שהוא 
או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, לא יחולו הוראות סעיף 

זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא מתקיים אחד מאלה:

בבניין  או  בקרקע  סביר  שימוש  מאחר  תמנע  הנגישות  התאמת  )א( 
שלגביהם הוגשה הבקשה, או בקרקע או בבניין גובלים;

התאמת הנגישות תפגע באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי  )ב( 
היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע;
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התאמת הנגישות תחייב שינוי מהותי בבניין  )ג( 

החלטת יושב ראש הוועדה המחוזית כאמור בפסקה )2( תינתן בתוך שישים   )3(
ימים מיום שהתבקש לכך; מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות בדבר אופן הגשת 
בקשה לפי סעיף קטן זה והמסמכים שיש לצרף לה ובדבר האופן והמועד לקבלת 
החלטה כאמור ולמסירת הודעה למגיש הבקשה, כדי להבטיח מתן החלטה בתוך 

התקופה האמורה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

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
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