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 חוק המקרקעין (תיקון מס׳ וו), התשמ״ח-988ו*

 הוספת סעיף 59ג 1. בחוק המקרקעין, התשכ׳׳ס-1969', אחרי סעיף 59ב יבוא:

 ׳•התק:.-. מעליין 59ג. (א) בעל דירה שהוא או בן משפחתו הגר עמו היא :בה, רשאי, בכפוף

 לאמור בסעיף קטן (ג), להתקין בחדר המדרגות שהוא רכוש משותף

 מעליון לנכים (להלן - מעליון) ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 (1) הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-

 21965, ומילא אחרי תנאי ההיתר:

 (2) מהנדס הועדה המקומית לתכנון •לבניה אישר בתעודה

 בחתימתו, כי התקנת המעליון אינה מינעי׳. מבעדי הדיי־ית האחרים

־:  להשתמש בחדר המדרגות שימוש כבי,

 (3) התקנת המעליון תיעשה בדיד שתצמצם ככד האפשר את

 הפגיעה בדייי־ים האחי־־ם יבחזות הבית.

״ גיכנ׳ או מוגבלות ד י  (ב) ״נכה״, לענין סעיף זה - מ• שיש ד־ בדדה. -

— לד־דת מגוריו. ג  אחרת, המשפיעים באופן משמעותי על יכ־לד.־ —

 (ג) לא יינתן היתר כאמור בסעיף קטן(א), אלא לאחר שניתנה הסכמת

 רוב בעלי הדירות האחדים להתקין •אד. המעד־־ו: ־ב־בד שאב מצא המפקח

ב א׳ ד-.::ה את הסכמתו — ב  שבעל דירה אחרת התנגד מטעמים בדד.־ כ

 בתנאים בלתי סבירים והחליט להרשית א־, התקנת המעד״ן, תבוא

 החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה ד—ה.

 (ג) •בעל דירה שהתקין מעליון בבית משותף, ישא בכל ההוצאות של

 התקנת המעליון, ובהוצאות השוטפות של החזקתו התקינה, וכן בהוצאות

 של החזרת המצב לקדמותו, לאחר שהנכה הפסיק לגור בדירה.״

ר י ר ם ש ה ר ב ר א י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 ::־זקבד בכנסת ביום כ״ז באדר התשמ״ח (6! במרס 1988): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 2ד8נ. התשמ״ח,
 ־.!מ׳ 132.

 סייח התשכ״ט, עמי 259: התשמ״ח, עמי 6.
 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 חוק שידות המדמה (גימלאות) (תיקון מס׳ 27), החשמ״ח-1988

 1. בסעיף 20 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש׳׳ל-1970', בסופו יבוא: תיקון סעיף 20

 ״(ד) מי שנתקבל לשירות תוך שנתיים מיום עלותו ארצה ושירת עשר שנים לפחות עד

 פרישתו, ואינו מקבל קיצבת פרישה מעבודה או תשלומי ביטוח סוציאלי ממדינה אחרת,

 וביום התקבלו לשירות היה בן חמישים שנה לפחות, לא תפחת קיצבתו מ־35% ממשכורתו

 הקובעת: עובד כאמור יהא זכאי לתוספת קיצבה של 2% ממשכורתו הקובעת בעד כל שנת

 עבודה נוספת מעבר לעשר שנים, ובלבד שקיצבתו לא תעלה על 70% ממשכורתו זו.״

 2. תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו ותחולתו לגבי מי שפרש אחרי יום א׳ תחילה ותחולה

 בנייסן התשמ״ז {31 במרס 1987).

ם י כ ה נ ש ר מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת כיוס כ״ז באדר התשמ״ח (16 במרס 1988): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בזד׳ח 876!, התשמ״ח,
 עמי 158.

 ם״ח התש״ל, עמי 56: ־תשמ״ז, עמי 124: התשמ״ה. עמ׳ 44.

 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס׳ 12), התשמ״ח-1988*

 1. בפקודת המועצות המקומיות' (להלן - הפקודה), אחרי סעיף 2 יבוא:

 ״כינון מועצה 2א. (א) שר הפנים, בהסכמת שר התעשיה והמסחר ושר האוצר, רשאי

 מקומית תעשייתית להכריז בצו, שאזור תעשיה בין עירוני הכולל או המתוכנן לכלול מספר

 מפעלים בעלי תשתית ומערכות ציבוריות משותפות (להלן - אתר

 תעשייתי), ואשר תחומו יוגדר בצו (להלן - צו כינון), יתנהל על ידי

 מועצה מקומית תעשייתית (להלן - המועצה).

 (ב) בצו כינון יפורשו או יוסדרו הדברים האמורים בסעיף 2 לפקודה,

 ועל המועצה יחולו הוראות הפקודה ואולם -

 (1) סעיף 4 לפקודה לא יחול:

 (2) צו הכינון לא יכלול הוראות בדבר בחירות:

 (3) המועצה תהיה בת תשעה חברים, ואלה הם:

 (א) נציג אחד של כל אחד מאלה מבין עובדי משרדו: שר

 הפנים, שר התעשיה והמסחר, שר הבריאות: נציג שר הפנים

 יהיה היושב ראש:

 (ב) שלושה נציגים של הרשויות המקומיות הגובלות באתר

 התעשייתי;

 (ג) שלושה נציגים של המפעלים באתר התעשייתי.

 נתקבל בכנסת ביוש ד׳ בניסן התשמ״ח (22 במרס 1988): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1863, התשמ״ח,
 ״מ׳ 100.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256: ם״ח דזתשמ׳׳ג, עמי 130.
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 (4) למועצה יהיו תפקידים וסמכויות אלה:

 (א) שמירה על כל המערכות הציבוריות הקיימות באתר

 התעשייתי לרבות מערכות התשתית, הכשרת הקרקע, כבי

 שים, מערכות ביוב, ניקוז ושפכים, מים, גינון, חשמל,

 מקלטים ושבחים ציבוריים אחרים:

 (ב) שמירה ואחזקה של השטחים והמתקנים הציבוריים

 באתר התעשייתי:

 (ג) פיקוח על קיום חוקים, תקנות וצווים בקשר עם בנייה,

 הפעלה והחזקת מפעלים באתר התעשייתי;

 (ד) פיקוח על מיחזור האנרגיה ועל איכות הסביבה באתר

 התעשייתי;

 (ה) ארגון וניהול שירותים משותפים באתר התעשייתי:

 בטיחות, שירותי כבאות, עזרה ראשונה ותחבורה:

 (5) (א) המועצה תכין בכל שנה הצעת תקציב לשנת הכספים

 הקרובה: התקציב טעון אישור שר הפנים ושד האוצר:

 (ב) המועצה לא תתחייב בהתחייבות כספית אלא במסגרת

 התקציב המאושר:

 (ג) נוצר גדעון בביצוע התקציב, בסכום העולה על מה

 שנקבע בו לענין זה, תביא המועצה את הדבר לידיעת שר

 הפנים ושר האוצר לא יאוחר מתום מחצית שנת הכספים ישבה

 נוצר הגרעון: י

 (ד) שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את

 מספר המשרות שהמועצה רשאית למלא.

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר הפנים

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נישיא המדינה
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