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 עו החומרים המסוכנים (שינוי התוספת השלישית לחוק)/ התשנ״ה-994ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 11 ו־13 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993י(להלן -
 החוק) ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שר התעשיה והמסחר ושרת העבודה

 והרווחה, אני מצווה לאמור:

 1. במקום הטפסים שבתוספת השלישית לחוק יבואו:

 ״פנקס רעלים (מכירות)

 טופס 1

 דף מס׳

 לענין טופס זה, ״מכירה״ - לרבות יצוא, מסחר, ניפוק או העברה.

 מספר היתר השימוש
 מסי המכירה כמות הרעל שם הקונה הרעלים לו מיועד חתימת

 סידורי המכירה שם הרעל ק־ג/ליטר• ומענו הקונה הרעל הקונה

 שינוי התוספת
 השלישית לחוק

 ״פנקס רעלים (קניות)

 מחק את המיותר

 טופס 2

 דף מם׳

 לענין טופס זה, ״קניה׳׳ - לרבות יבוא ומסחר.

 כמות הרעל שם הספק
 מס׳ סידורי תאריך הקניה שם הרעל ק״ג/ליטר* ומענו

 • מחק את המיותר

 תחילה 2. תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

ד י י שר ס ו  י
 השר לאיכות הסביבה

 ס״ח התשנ״ג, עמי 28.

 כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994)
 (חמ 6ג25-ג)

 238 קובץ התקנות 5631, א׳ בחשון התשנ״ה, 6.10.1994



 עו התכנון והבניה (קריות), התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ועיריית קרית

 בי;*ליק, אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב
 קריות (להלן - מרחב התכנון המקומי). תכנון מקומי

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה גבולות מרחב
ת התכנון המקומי י ר ת ק י , ר ו ם ע ן ח ת ת  1:10,000 והחתום ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994) והם כןללים א

 בי;>ליק־, קרית יםג וקרית מוצקין4(להלן - התשריט).

 3. עותקים של התשריט מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית הפקדת עותקים
ו של התשריט א ש ר ר ב ד ן ב ל ג ו ע מ ק! ה ב  לתכנון ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, ן

 לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני יום פרסומו של צו זה, בעגין הנוגע לשטח במרחב התכנון הוראת מעבר
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי הקריות), התשל״ה-974ו5 - בטל. ביטול

 י״ד באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994)
ו-ג)  (חמ גו

ן י ב צחק ר  י
 שר הפנים

 ס״ח התשכיה, עמי 07ג.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 2גד.
 ק״ת התש״ם, עמי 458.

 ק״ת התשל״ח, עמי 1364; התשל״ט, עמי 1050.
 ק׳׳ת התשל־ה, עמי 552.

 בללי לשבת עורכי־הדין(קביעת תקעיב ואגרות), התשנ״ה-994ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשכ״א- 1961י(להלן - החוק),
 מהקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״המועצה הארצית״ - כהגדרתה בסעיף 9 לחוק-,

 ״מנד מחוזי״ - כהגדרתו בסעיף 13 לחוק;

 •דמי חבר״ ו״אגרות״ - כהגדרתם בסעיף 93 לחוק:

 ״תקציב הלשכה״ - כהגדרתו בסעיף 95 לחוק:

 ״תקציב ועד מחוזי״ - כהגדרתו בסעיף 95 לחוק:

 ״שנת התקציב״ - שנה המתחילה ב־1 בינואר.

 סייח התשכ״א, עמי 178.
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 הלשכה
 הצעת תקציב 2. הצעת תקציב הלשכה תוגש למועצה הארצית בידי גזבר הלשכה, לאחר שנבדקה

 ואושרה בוועדת הכספים, לא יאוחר מה־ 31 באוקטובר של בל שנה, עבור השנה שלאחריה: אולם
 יושב ראש המועצה יהא רשאי להאריך את המועד בשבועיים, מטעמים מיוחדים.

 קביעת תקציב 3. תקציב הלשכה ייקבע בידי המועצה הארצית, לא יאוחר מה־30 בנובמבר הקודם לתחילת
 הלשכה

 שנת התקציב.

 קביעת תקציב 4. תקציב ועד מחוזי ייקבע בידי הוועד המחוזי, לא יאוחר מה־ 31 באוקטובר הקודם לתחילת

י שנת התקציב. ז ו ח ד מ ע  ו

 קביעת תקציב 5. המועצה הארצית תקבל מהוועדים המחוזיים את תקציבם לא יאוחר מה־5 בנובמבר

ת הקודם לתחילת שנת התקציב. י צ י א  המועצה ה

 קביעת דמי 6. המועצה הארצית תקבע את דמי החבר והאגרות רק לאחר שהביאה בכלל שיקוליה את

 חבר ואגרות תקציבי הוועדים המחוזיים ואת תקציב הלשכה.

 תחילה 7. תחילתם של כללים אלה שלושה חודשים מיום פרסומם.

 הוראות מיוחדות 8. (א) הצעת תקציב הלשכה לשנת התקציב 1995, תוגש, כאמור בסעיף 2, לא יאוחר מיום
 לשנת ־"י 30 בנובמבר 1994.

 (ב) תקציב הלשכה לשנת התקציב 1995, ייקבע, כאמור בסעיף 3, לא יאוחר מיום 21
 בדצמבר 1994.

 נתאשר.

 ל׳ בתשרי התשנ״ה (5 באוקטובר 1994)
צחק נ נ ר  >חמ 3-721) י

ד ל י ב א י יושב ראש המועצה הארצית של ו  ד
 שר המשפטים לשכת עורכי־הדין
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