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 חוק מילמה קצר מועד, תעדו~1960
 תקגות כדבר הוצאת סדרות איגרות תוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,1, 13 1״14 לחוק מילווה קצר מועד׳ תש״ך—1960 «,
 אני מתקין תקנות אלה:

 ™*1! סדרייז 1, ביום י״ט באב תשל״ד (7 באוגוסט 1974) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה׳,

ב (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון לירות יית״י נ  אי

 והיא תסומן 3/131, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/131״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מזעד

 (סדרה 3/142), תשכ״ט—1969 2 .
 (2) סדרת איגרות הוב שמך כל שוויה הנקוב יהיה שלושה מיליון לירות
 והיא תסומן 6/231, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/231״.

 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילוות קצר מועהו
י  (סדרה 6/342), תשב״ט—1969 י % י
 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שמונה מיליון לירות
 והיא תסומן 12/431, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה
 12/431״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווד,

 קצר מועד (סדרה 12/542), תשכ׳-׳ט—1969

 השפ 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/131, 6/231, 12/431),
 תשל״ד—1974״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ז באב תשל״ד (5 באוגוסט 1974) י
 שר האוצר

 1 ס״ח 310, תש״ד, עפ' 48; ס״וז 554, וזשל״נ, ענ״ לן.

 2 >ן״ת 2346, תשכ־ס, *ס׳ 872.

 8 ק׳ ת 2346, תשכיפ, עמי 873.

 4 ק•!* 2346, תשכ״ש. עט׳ 75».

 חוק הטיס, 927ו
 דבר המלך על הטיס במושבות (הטלה חוקימ), 1937

ם חתי כמנ ה ו פ ו רה על הסדר בשדות תע ת בדבר שמי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(4) ו־30 לחוק הטיס, 1927 •י, ופסקה 3 לתוספת
, אני מתקין תקנות אלה.*  הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים), 1937 3

 1. אחרי תקנה 3 לתקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים),
, יבוא:  תשל ״ג—1973 3

 ׳׳סמכויות 3א. (א) עשה אדם בשטח שדה תעופה או מנחת פעולה האסורה לפי

, תקנה 2(1), (6), (7), (13), (14), (15), (17) או (18), או עשה  יי'"״

/ עמ׳ 2551; ט״מ תש״י, עטי 73; תשל״ב, «3׳ 148,  1 חלקי א״ל, כרך ג

 2 ע״י• 1937, תוס' 2, «ב׳ 563; י״פ תשט״ז, ?נ״ 05¡.

 8 ק״ו! תשל״ג, 1ני' 1358.
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 בשטח שדה תעופה או מנחת סזנולד, בניגוד לרשות כללית או מיוחדת
 מאת המנהל כמפורט בתקנה 3(2), (3), (4), (5), (6), (7) או (8),
 רשאי המנהל להורות להסיר מכשול, לסלק מטרד, להוציא משטח
 שדה התעופה או המנחת כל חפץ, כלי טיס, כלי רכב, כלי נשק או
 בעל־תיים הנמצא בהט שלא כדין או בניגוד לרשות כללית או מיוחדת

 שניתנה מאת המנהל, לפי הענין.
 (ב) לא מילא אדם אחרי הוראת המנהל לפי תקנת משנה (א),
 רשאי המנהל להסיר את המכשול, לסלק את המטרד, או להוציא את
 החפץ, כלי הטיס, כלי הרכב, כלי הנשק או בעל החיים משטח שדה

 התעופה או המנחת.
 (ג) השתמש המנהל בסמכותו לפי תקנת משנה (ב), ישלם האדם
 שלא מילא אחד הוראת המנהל את ההוצאות שנגרמו על ידי הסרת
 המכשול, סילוק המטרד, או הוצאת כלי הטיס, כלי הרכב, כלי הנשק

 או בעליהחיימ, לפי ד׳ענין.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר הפרסום.

 3. , לתקנות אלה ייקרא ׳•׳תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה 1במנחתים) העיט
 (תיקון), תשל״ד—1974*.

 ב׳ באב תשל״ד(21 ביולי;1974)
 (1זט 55258ז0

י ב ק ע ד י  ג
 שד התחבורה

 מדור לסזלסון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (השדרח השמידה), חשכ״א~ו96ו
 חוק עזר למטולה בדבר הסדרת השמירה _

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות" המקומיות-י, וסעיף 3 לחוק
, מתקינה המועצה המקומית  הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ׳יא—1961 ־

 מטולה חוק עזר זה:

ית ־ הגלי  1. בחוק עזר זד׳ — י
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה!

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !
 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

.  1950 י
ת זזשמ-יה ו ?  2. בתחום שיפוטה של המועצה הוקם רשות. י

 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחופ שיפוטה של י המועצה שהס נ׳יניי הרלדוח
 בעלי זכות בחירה למועצה,

ל 3209, י׳׳ס באב תעול״ד, 4ד9נ.8.ד גץ התקבו  קו



 מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות,
 הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאפ להוראות הרשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחופ שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 9. השומר חייב למלא אחרי הקביעה באמור בסעיף 8.

 10. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד
 המועצה ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 11. על אף האמור בסעיף 10, רשאית הרשות למסור להל שומר העתק מהרשימה
 ומהםידור לשמירה במקופ להציגם כאמור באותו סעיף.

 12. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה
 בכל ענין הנוגע לשמירה במועצה.

 13. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לידות, ואם הורשע כבר על
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

 14. חוק עזר למטולה (הסדרת השמירה), תשי׳יז—1956 * — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה (הסדרת השמירה), תשל״ד—1974״.

 ד?ד,על מינוי

לת החייבים  עי
 שנזירד•

 בי5ת מועדי
 ,שמירת

 חובת דיעונזד

 מצגת הד^ינלת

pïisrn ציהירת 
 הרשימה

 חובת הציות
 ירזמת

 ענשיפ

ל טו י  נ

 השם

ל ק נ ר ף פ ס  א
 ראש המועצה המקדמית מטולה

 נתאשר.
 ג׳ בתמוז תשל׳יד (23 ביוני 1974)

(8/94) 

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 9, עמי 256,

 2 ס״ה »34, תשכ׳׳א, ז1מ׳ 169.

 3 ק׳׳ת תשי״א, עמי 178.

 * ק״ ת 659, וושי״ז, עם׳ 520.

 קובץ התקנות 3209, י״ש באב תי״ל״ד, 7.8.1974

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1638 

 ד.8חיד 20 אגורות


