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 תיקוני טעויות

 תקוות הטיס(מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית)(תיקון), התשנ״א-ו 199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הסיס, 1927', אני מתקין תקנות אלה:

(להלן תיקון תקנה 16  1. בתקנה 16 לתקנות הטיס(מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל״ט-21979
- התקנות העיקריות), בסופה יבוא ״כפי שקבע המנהל״.

1  2. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום ״לרשות המחזיק ברשיון יעמדו כל אלה:״ יבוא תיקון תקנה 7
 ״לריצות מחזיק ברשיון יעמדו, להנחת דעתו של המנהל, כל אלה:״.

 3. בתקנה 25 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 25

 ״או אם נחתם הסכם להכרה הדדית במכוני בדק בין מדינת ישראל לבין אותה מדינת
 חוץ״.

 כ״ג באייר התשנ״א (7 במאי 1991)
ב צ ה ק ש  >חמ 3-8715) מ

 שר התחבורה

 1 הוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2551¡ ס״ ח התש׳׳י, עם׳ 73¡ התשכ״ג, עמ׳ 104.

 2 ק׳ ת התשל׳׳ט, עמ׳ 90¡ התשמ׳׳ו, עמ׳ 922.
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י 5), התשג"א-ו199 ס  תקנות המכס (תיקון מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת המכס [נוסח חדש]1, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 16 1. בתקנה 16 לתקנות המכס, התשכ״ו-21965, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

 שקלים חדשים
 (1) אס לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת ~~ 47000"

 (2) אם ניתן לו רשיון בשנה הקודמת 400״

 כ״ב באייר התשנ״א (6 במאי 1991)
י ע ד ו ק מ ח צ  (חפ 325) י

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח וזדש 3, עמי 39.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274! התשנ״א, עמי 284, עמי 744: עמ׳ 808 ועמ׳ 842.

 צו איגוד עדים למלחמה בסמים (חדרה־עתלית), התשנ״א-ו99ן

 בתקף סמכותי לפי סעיפים 2, 15 ו־16 לחוק איגוד־ ערים, התשט״ו~1955', אני מצויה
 לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״רשות מקומית״ - רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת:

 ״איגוד״, ״מועצה״ ו״השר״ ־ כמשמעותם בסעיף 1 לצו איגודי ערים (הוראות אחידות),
 התשל״ז-21977 (להלן - צו הוראות אחידות).

 !;קמת איגוד 1א. מוקם בזה איגוד ערים שייקרא ״איגוד ערים למלחמה בסמים(חדרה - עתלית)״, שתחומו

 יהיה שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד, כמפורט בתוספת.

 תפקידי האיגוד 1ב. האיגוד נועד להתמודד עם מכלול הבעיות הנובעות משימוש לרעה בסמים ולהציע

 פתרונות אפשריים במטרה להשיג את היעדים הבאים:

 (1) קביעת מדיניות מניעה, הסברה, טיפול, שיקום ואכיפת החוק בתחום השימוש
 לרעה בסמים באזור תחום האיגוד.

 (2) בלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה (1) יהיה מתפקידי האיגוד גס -

 (א) לגבש מדיניות שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות
 וגופים אחרים הפועלים בתחום השימוש לרעה בסמים, לתאם ולקדם שיתוף

 פעולה זה;

 (ב) לתכנן ולקדם מסגרות פעולה ושירותים למניעה, טיפול, שיקום ואכיפת
 החוק בתחום השימוש לרעה בסמים;

 (ג) לפעול למניעת השימוש לרעה כסמים, על ידי הרחבת החינוך לתלמידים
 ולנוער והעמקתו, בין במסגרת בתי הספר ובין במסגרות אחרות:

 ס״ה התשט״ו, עמ׳ 48¡ הו/שכ״ו, עמ׳ 36: התשל״ז, עמ׳ 37.
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2342: וותשמ׳׳ז, עמ׳ 123.
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 (ד) לפעול להרחבת ההסברה והעמקת המודעות הציבורית לנגע הסמים
 במגמה למנוע את השימוש לרעה בהם!

 (ה) לפעול להקמתם, פיתוחם, ניהולם והחזקתם של מסגרות מתאימות,
 שירותים ותכניות למניעה, לסיפול, לשיקום ולאכיפת החוק, בתחום השימוש
 לרעה בסמים בשיתוף הרשות למלחמה בסמים והמשרדים הנוגעים בדבר;

 (ו) לסייע לרשויות המקומיות בייעוץ ובהכוונה בנוגע לטיפול בנפגעי סמים
 ובבני משפחותיהם;

 (ז) לעודד התנדבות בקרב יחידים וגופים למניעה, הסברה, טיפול ושיקום של
 משתמשים לרעה בסמים, להדריכם, להנחותם ולפקח על פעולותיהם;

 (ח) ליזום ולתאם הכשרה והסמכה של כח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים,
 בתחום האיגוד, הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של המשתמשים

 לרעה בסמים, ולפקח על פעולותיהם;

 (ט) לקבוע כללים להקצבות כספיות לגופים הפועלים בתחום המניעה,
 ההסברה, הטיפול והשיקום של המשתמשים לרעה בסמים, מתוך תקציב

 האיגוד ולהקצות כספים אלה.

 1ג. לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הניתנות לרשות מקומית על פי כל חיקוק. סמכויות האיגוד
 לצורך זה כל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״מועצה מקומית״ או ״רשות מקומית״ או ״עיריה״ יראו
 כאילו מדובר בו ב״איגוד״, וכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״ראש מועצה מקומית״ או ״ראש
 רשות מקומית״ או ״ראש עיריה״ יראו כאילו מדובר ביושב ראש המועצה, והוא כשאין הוראה

 אחרת בצו הוראות אחידות.

 1ד. מועצת האיגוד, באישור ובשיתוף הרשות למלחמה בסמים, תמנה מתאם, שיהיה עובד מתאם
 בשכר של האיגוד (להלן - המתאם).

 1ה. תפקידי המתאם יהיו כדלקמן: תפקידי המתאם

 (1) ריכוז, תיאום וייזום פעולות המאבק בסמים בתחום האיגוד, לפי החלטות
 מועצת האיגוד:

 (2) אחריות לביצוע תכנית העבודה השנתית כפי שקבעה מועצת האיגוד:

 (3) ליווי וריכוז עבודת הוועדות המקצועיית בתחומי חינוך, מניעה והסברה, טיפול
 גמילה ושיקום, ואכיפת החוק:

 (4) קיום קשר עם משרדי הממשלה לגבי איגום משאבים ופיתוח שירותים בתחום
 האיגוד:

 (5) הפעלת מתנדבים לצורך גיבוי עבודת הוועדות וגייס כספים:

 (6) איסוף נתונים מתמיד על מגמות שימוש לרעה בסמים בתחום האיגוד:

 (7) התאמת שכרם של עובדי האיגוד באישור יושב ראש המועצה:

 (8) דיווח חודשי ליושב ראש המועצה, ליושבי ראש הוועדות הקבועות באיגוד,
 ולרשות למלחמה בסמים לגבי פעילות האיגוד.
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 1 ו. המתאם יהיה כפוף מהבחינה המנהלית ליושב ראש המועצה ומהבחינה המקצועית• לרשות
 למלחמה בסמים.

 ב8י9ויות המוואם

 החלת צו 1ז. סעיפים 2 עד 49 לצו (הוראות אחידות), יהיו סעיפים 2 עד 49 לצו זה.
 הוראות אחידות

 תוספת
 (סעיף 1א)

 הרשות המקומית מסטר נציגים
 במועצת האיגוד

 עירית חדרה 2
 המועצה המקומית פרדם־חנה־כרכור 1
 המועצה המקומית אור־עקיבא 1
 המועצה המקומית גבעת עדה 1
 המועצה המקומית בנימינה 1
 המועצה המקומית זכרון־יעקב 1
 המועצה המקומית ג׳אסר איזרקא 1
 המועצה המקומית פרדים 1
 המועצה המקומית עתלית 1
 המועצה האזורית אלונה 1

 ג׳ באייר התשנ״א (17 באפריל 1991)
ה ד ר ע י י ר  (חמ 3-2292) א

 שר הפנים

 תיקון לועות
 בתקנות רשות שדות התעופה(אגרות), התשנ״א-1991, שפורסמו בקובץ התקנות 5352, התשנ״א, עמ׳
 823, בתקנה 13(ה)(1), במקום ״לפי תקנה 19(א)(2) או(3)״ צריך להיות ״לפי תקנה 18(א)(2) או(3)׳׳.

 (חמ 3-128)

 תיקון לועות דפוס
 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מס׳
 21), התשנ״א-1991 , שפורסם בקובץ התקנות 5351, התשנ״א, עמ׳ 816, נשמט בטעות סעיף 2

 שלשונו:

 ״תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ באייר התשנ״א (17 באפריל 1991).״

 (חמ 3-1978)
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