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18 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב(, התשע"ז-2016               

23 תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )גמול( )תיקון(, התשע"ז-2016                                                      

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עילוט(,
24 התשע"ז-2016                                                                                                                                        

24 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( )תיקון(, התשע"ז-2016               
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 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עילוט(, התשע"ז-2016

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 3)א( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שעה(, התשע"ד-12014, ובהמלצת מנהל מינהל התכנון, מכריזה ועדת השרים שמונתה על 

ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם עילוט - שכונה דרום מזרחית המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה 1 מתחם מועדף לדיור
מתחם מועדף לדיור 

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

גודלו של המתחם הוא כ–160 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון;  המתחם מצוי בתחום 2 
השיפוט של הרשות המקומית עילוט, צפונית לנצרת, מזרחית ליישוב עילוט, מערבית 
ליישוב גבעת אלה ודרומית ליישוב שמשית; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים 
ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד 
האוצר - רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הצפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

 פירוט גושים
וחלקות במתחם

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה: 3 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

10, 22חלק17483

18, 22חלק17486

2חלק17724

ז' בתשרי התשע"ז )9 באוקטובר 2016(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
                                                                                             שר האוצר

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( 
)תיקון(, התשע"ז-2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב 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 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  העניין,  לפי  הישראלי,  התקן  בהוראות  בהתחשב  לחוק, 

והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג-22013  1 תיקון תקנה 35
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 35)ד(, במקום הרישה יבוא "החייב ישלים עד ליום 

ו' בחשוון התשע"ח )26 באוקטובר 2017( את ביצוע ההתאמות כאמור -" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016( 2 תחילה

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3623(
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