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התשס"ז-2007* ,(4 מס' (תיקון מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק

העיקרי), 1. החוק - (להלן התשנ"ח-11998  מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון בחוק
- 19מא בסעיף

והמילים "כהגדרתם תימחק, - "רשוי" המילה בכל מקום, (ב)(1)(א), קטן בסעיף (1)
יימחקו; - והאדריכלים" המהנדסים בחוק

שאינו אדריכל רשום אדריכל של "הנדסאי, יבוא "הנדסאי" במקום (ג), בסעיף קטן (2)
מהנדס רשוי,"; שאינו רשום מהנדס או של רשוי

שאינו רשום אדריכל או "הנדסאי, יבוא "הנדסאי" במקום (ד)(1), קטן בסעיף (3)
מהנדס רשוי"; שאינו רשום מהנדס או אדריכל רשוי

(ו) - קטן בסעיף  (4)

ההנדסאים ו"פנקס והאדריכלים" המהנדסים "פנקס ההגדרה לפני (א)
יבוא: "המועצה" והטכנאים",

רישיון או אדריכל רישיון שקיבל מי   - רשוי" "מהנדס רשוי", ""אדריכל
והאדריכלים;"; המהנדסים לחוק 11(א) סעיף לפי הענין, לפי מהנדס,

יבוא: "הרשם" ההגדרה במקום (ב)

הענין: לפי מאלה, אחד - ""הרשם"

או אדריכל שהוא וסביבה תשתיות מבנים, לנגישות מורשה לענין (1)
והאדריכלים; המהנדסים לחוק 8 בסעיף כמשמעותו הרשם - מהנדס

שהוא הנדסאי וסביבה תשתיות מבנים, לנגישות לענין מורשה (2)
בעל השכלה שהוא והתעסוקה המסחר התעשיה משרד עובד של -

זה; לענין הסמיכו משרד אותו של הכללי ושהמנהל אקדמית

התעשיה משרד  של עובד - השירות לנגישות מורשה לענין  (3)
של הכללי ושהמנהל אקדמית השכלה בעל שהוא והתעסוקה המסחר

לענין זה." הסמיכו אותו משרד

העיקרי -2. 19מא1(א) לחוק בסעיף

תימחק; - מדורים נפרדים" "ובו במילים החל (א), הסיפה קטן בסעיף (1)

תימחק. - מקום, המילה "רשוי" בכל (ג)(1)(א), קטן בסעיף (2)

.3- העיקרי לחוק 19מא5 בסעיף

ואגרות"; עיסוק תחומי יבוא "תקנות לענין השוליים כותרת במקום (1)

"לקבוע"; יבוא במקום "להגדיר" "(א)" ובו, יסומן בו האמור (2)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (3)

הנציב, עם  התייעצות לאחר רשאי, והתעסוקה המסחר התעשיה שר  "(ב)
להלן: כמפורט אגרות לקבוע הוועדה, ובאישור

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.278 עמ' התשס"ז (7 במרס 2007), באדר י"ז ― 286, מיום הממשלה חוק  
.280 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152;

19מא תיקון סעיף

19מא1 תיקון סעיף

19מא5 תיקון סעיף
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ו–19מא1(ג)(2); 19מא(ב)(2) סעיפים לפי בחינות בעד אגרה (1)

לפי וסביבה תשתיות מבנים, לנגישות כמורשה רישום בעד אגרה (2)
19מא1(א); לפי סעיף השירות לנגישות כמורשה 19מא(א) או סעיף

לשלם (2) בפסקה  כאמור מהמורשים אחד כל שעל תקופתית (3) אגרה
אם לשלמם שיש הצמדה והפרשי  אגרה תוספת וכן  לתשלומה, והמועד

במועד." שולמה לא כאמור האגרה

19סח יבוא:4.תיקון סעיף (6) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 19סח בסעיף

למעט י"א,  סימן ביצוע על ממונה והתעסוקה המסחר התעשיה שר  (7)" 
19מב." סעיף

שוויון חוק תיקון
לאנשים זכויות

(תיקון מוגבלות עם
(2 מס'

.5- 21 בסעיף התשס"ה-22005, ,(2 מוגבלות (תיקון מס' עם לאנשים בחוק שוויון זכויות

(א) - קטן (1) בסעיף

תימחק; - הקובעת" "התקופה ההגדרה (א)

"19מא(ו)"; יבוא "19מא(1)" במקום "הרשם", בהגדרה (ב)

(ג) - קטן (2) בסעיף

כ"ג ביום שתחילתה "בתקופה יבוא הקובעת" "בתקופה במקום ברישה, (א)
בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007)"; ט"ו (1 בינואר 2000) וסיומה ביום התש"ס בטבת

19מא(ב)(1)(ב)"; בסעיף כאמור הנדסאי שהוא "או יבוא בסופה ,(1) בפסקה (ב)

ביום שתחילתה "בתקופה יבוא הקובעת" "בתקופה במקום ברישה, (ד), קטן בסעיף (3)
(1 באוקטובר  בתשרי התשס"ח  י"ט וסיומה ביום  (2000 (1 בינואר  התש"ס בטבת כ"ג

;"(2007

(ה) - קטן (4) בסעיף

במדור בפנקס המיוחד מי שרשום יבוא "לענין "יחול לגביו" לפני ,(3) בפסקה (א)
"19מא(ב)(2)"; יבוא "מא(ב)(2)" ובמקום למבנים, תשתיות וסביבה -" נגישות של

יבוא: (4) פסקה במקום (ב)

ובשינויים הענין לפי להלן, כמפורט ההוראות לגביו יחולו (4)"
המחויבים:

למבנים, נגישות של במדור  המיוחד  בפנקס  שרשום  מי לענין (א)
19מא2(א) סעיפים הוראות - מהנדס אדריכל או והוא וסביבה תשתיות

ו–19מא4; 19מא3(א) (ג), עד

למבנים, נגישות של במדור  המיוחד  בפנקס  שרשום  מי לענין (ב)
שרשום בפנקס מי ולענין מהנדס או אדריכל ושאינו תשתיות וסביבה
19מא2(ד), סעיפים הוראות - לשירות נגישות של במדור המיוחד

ו–19מא4."; 19מא3

יבוא "30 הימים שלאחר  זה" חוק של תחילתו מיום "שנה במקום (ו), קטן (5) בסעיף
הענין"; לפי (ד), או (ג) קטנים בסעיפים האמורה התקופה תום

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (6)

והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור והתעסוקה, המסחר התעשיה שר "(ז)
להלן: כמפורט אגרות זה לענין סעיף לקבוע רשאי הכנסת, של

(ג)(2); קטן בסעיף כאמור והמומחיות הניסיון בחינת בעד אגרה (1)

שמבקש למי שנקבעו 19מא1(ג)(2) סעיף לפי בחינות בעד אגרה (2)
הניסיון בעד בחינת אגרה וכן (ד)(2) קטן סעיף לפי המיוחד בפנקס להירשם

קטן; והמומחיות כאמור באותו סעיף

המיוחד; בפנקס רישום בעד אגרה (3)

והמועד לשלם המיוחד בפנקס שרשום מי שעל תקופתית אגרה (4)
האגרה אם לשלמם שיש הצמדה והפרשי אגרה תוספת וכן לתשלומה

במועד." שולמה לא התקופתית

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ישי  אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(9 מס' (תיקון במשפחה אלימות למניעת חוק

3 יבוא: 1. סעיף אחרי התשנ"א-11991, במשפחה, אלימות למניעת בחוק

הגנה "צו
מפני קטין

לעניני3א. המשפט לבית  תוגש קטין מפני הגנה צו למתן  בקשה (א)
משפחה בלבד.

אלה: משפחה יחולו הוראות בקשה שהגיש בן על (ב)

זה קטן (בסעיף הקטין ואת המבקש את יפנה המשפט בית (1)
המשפט; שבבית הסיוע ליחידת הצדדים) -

הצדדים הגיעו  אם  המשפט לבית תודיע הסיוע  יחידת  (2)
המלצותיה בענין; ואת הסכסוך הסדר להסכמה בדבר

לקטין הסיוע יחידת תודיע הסכמה, לידי הצדדים הגיעו לא (3)
,(4) בפסקה כאמור בדיון עורך דין על ידי מיוצג להיות זכותו על
זולת התשל"ב-21972, המשפטי, הסיוע חוק להוראות בהתאם

מטעמו; דין עורך ידי על מיוצג להיות הקטין בחר אם

__________
2 ס"ח התשס"ה, עמ' 288.
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יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (6)

והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור והתעסוקה, המסחר התעשיה שר "(ז)
להלן: כמפורט אגרות זה לענין סעיף לקבוע רשאי הכנסת, של

(ג)(2); קטן בסעיף כאמור והמומחיות הניסיון בחינת בעד אגרה (1)

שמבקש למי שנקבעו 19מא1(ג)(2) סעיף לפי בחינות בעד אגרה (2)
הניסיון בעד בחינת אגרה וכן (ד)(2) קטן סעיף לפי המיוחד בפנקס להירשם

קטן; והמומחיות כאמור באותו סעיף

המיוחד; בפנקס רישום בעד אגרה (3)

והמועד לשלם המיוחד בפנקס שרשום מי שעל תקופתית אגרה (4)
האגרה אם לשלמם שיש הצמדה והפרשי אגרה תוספת וכן לתשלומה

במועד." שולמה לא התקופתית

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ישי  אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(9 מס' (תיקון במשפחה אלימות למניעת חוק

3 יבוא: 1. סעיף אחרי התשנ"א-11991, במשפחה, אלימות למניעת בחוק

הגנה "צו
מפני קטין

לעניני3א. המשפט לבית  תוגש קטין מפני הגנה צו למתן  בקשה (א)
משפחה בלבד.

אלה: משפחה יחולו הוראות בקשה שהגיש בן על (ב)

זה קטן (בסעיף הקטין ואת המבקש את יפנה המשפט בית (1)
המשפט; שבבית הסיוע ליחידת הצדדים) -

הצדדים הגיעו  אם  המשפט לבית תודיע הסיוע  יחידת  (2)
המלצותיה בענין; ואת הסכסוך הסדר להסכמה בדבר

לקטין הסיוע יחידת תודיע הסכמה, לידי הצדדים הגיעו לא (3)
,(4) בפסקה כאמור בדיון עורך דין על ידי מיוצג להיות זכותו על
זולת התשל"ב-21972, המשפטי, הסיוע חוק להוראות בהתאם

מטעמו; דין עורך ידי על מיוצג להיות הקטין בחר אם

3א הוספת סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.46 עמ' התשס"ז (6 בפברואר 2007), בשבט י"ח ― 130, מיום הכנסת חוק  
.398 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"א, עמ' 138;

2 ס"ח התשל"ב, עמ' 95.


