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תקנות העתיקות )ניהול רשימת מצאי( )תיקון(,
התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  17ו־)46א( לחוק העתיקות ,התשל״ח—1978
)להלן — החוק( ,אני׳ מתקין תקנות אלה
תיקון תקנה 1

כתקנה  1לתקנות העתיקות )ניהול רשימת מצאי( ,ו־תשמ״ג—1983
!.
התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא:

2

1

)להלן —

״ ״רשימת מצאי״ — רשימה שבה מצויינות כל העתיקות המוחזקות בידי סוחר
עתיקות כמלאי מסחרי״.
החלפת תקנה 2

.2

במקום תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

״ניהול רשימת
מצאי
תיקון תקנה 3

.3

תיקון תקנה 1

.4

.2

סוחר ינהל רשימת מצאי לפי הטופס שבתוספת הראשונה״.

בתקנה  3לתקנות העיקריות —
) (1בתקנת משנה )א( ,אחרי ״במספר סידורי״ יבוא ״שוטף״ ,ואחרי ״המספר
הסידורי״ יבוא ״השוטף״;
) (2תקנת משנה )ג( — בטלה;
) (3תקנת משנה )ד( תסומן )ג( ,ובה ,אחרי ״המספר הסידורי״ יבוא ״השוטף״.
בתקפה  4לתקנות העיקריות —
) (1בתקנת משנה )א( ,אחרי ״תוגש״ יבוא ״לפי הטופס שבתוספת הראשונה״;
) (2תקנת משנה )ב( בטלה;
) (3תקנת משנה )ג( תסומן )ב(.
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —

תיקון התוספת
הראשונה

.5

תיקון התוספת

.6

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,לפגי חתימת הסוחר ,יבוא:
״אני מצהיר/ה שכל הפרטים שברשימת המצאי נכונים ומדוייקים״.

.7

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

) (1במקום ״)תקנה (2״ יבוא ״)תקנות  2ו־(4״;
) (2במקום ״להלן רשימת העתיקות שהיו ברשותי ביום״ יבוא ״להלן רשימת
מצאי ליום״;
) (3לפני חתימת הסוחר יבוא:
״אני מצהיר/ה שכל הפרטים שברשימת המצאי נכונים ומתייקים״.

השניה

תזזי

ייי

א׳ בתמוז התשמ״ו ) 8ביולי (1986

י צ ח :ק נ ב ו ן
שר החינוך והתרבות

) ח מ (3—1559
1

סייח ת ת ש ל ״ ח  ,עמי .76

 2ק ״ ת התשמ״ג ,ע מ ׳ .1887
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אבחה על שמורת טבע )מטיג אילת( ,התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרי הלאום,
התשכ״ג— , 1963ולאתר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמוד:
ג

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא צפונית לאילת והמתוחם בקו כחול בתשריט מס׳
.1
ש 26/29/הערוך בקנה מידה  1:100,000והחתום ביום י׳ בתמוז התשמ״ו) 17ביולי (1986
ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

אכרזד ,ע ל
שמורת טבע

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
.2
הממונה על מחוז הדרום ,בבאר־שבע ,ובמשרדי!הועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אילות
ביטבתה ,וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הפקדת העתקים
של התשריט

תוספת
)סעיף (1
השטח נמצא בתחום המועצה האזורית חבל אילות שבו חלה תכנית מיתאר מקומית
מס׳  102/02/12וניתן לה .תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים ,2752
והתשמ״א ,עמי .2994
י׳ בתמוז התשמ״ו ) 17ביולי (1986

פרץ

יצחק

 1ס״וז התשכ״ג ,עמי  ;149התשמ״ב ,עמי ».3

אכרזה על שמורת טבע )נחליט גמלים( ,התשמ״ו986-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרי הלאום,
התשכ״ג— 1963י ,ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
השטחים המתוארים בתוספת ,הנמצאים דרומית מערבית לצומת ציחור והמתוחמים
.1
״
בקו כחול בתשריט מסי ש 62/54/הערוך בקנה מידת ! . !00,000
התשמ״ו ) 17ביולי  (1986ביד שר הפנים ,הם שמורת טבע.
ו

ה

ח

ת

ן

ם

ב

י

ו

פ

ב

ת

מ

ן

ז

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
.2
!
*,
הממונה על מחוז הדרום ,בבאר־שבע ,ובמשרדי הועדה!המקומית ל
ביטבתת ,וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ת כ נ ו ן

ו ב נ מ ה

ן ז ב

א

מ

ו

ת

אכרזד ,ע ל
שמורת טבע

הפקדת ״עתקים
של ״תשריט

 1ס ״ ח התשכ״ג ,ע:מ׳  ;149התשמ״ב ,ע מ ׳ .314
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תוספת
)סעיף (1
השטחים נמצאים בתחום המועצה האזורית חבל אייות שבו חלה תכנית מיתאר
מקומית מס׳  126/02/12וניתן לה תוקף בהודעות שהתפרסמו בילקוט הפרסומים
 ,2692התשמ״א ,עמי  1091ו־ ,2884התשמ״ג ,עמ׳ .772
יצחק

י׳ בתמוז התשמ״ו ) 17ביולי (1986

פרץ

אכרזה על אתר ל א ו מ י ) מ מ ן איילון( ,התשמ״ו 986-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ג לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ואתרי הלאום,
התשכ״ג—-1963י ,ולאתר התייעצות עם המועצה אני מכריז לאמור:
א נ ר ז ה ז! ל
א ת ר לאומי

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא ברחובות ,״מתוחם בקו כחול בתשריט מס׳
.1
א 44/1/הערוך בקנה מידה  1500והחתום ביום י״מ בסיון התשמ״ו ) 26ביוני  (1986ביד
שר הפנים ,הוא אתר לאומי.

ה פ ק ד ת העתקים
ש ל התשריט

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפגים בירושלים ,במשרדי
.2
הממונה על מחוז המרכז ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות
ברחובות ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף (1
שטח האתר הלאומי המתוחם בקו כחול כולל הלקות רישום קרקע אלה:
גוש  3688חלק מחלקה ) 255מס׳ זמני( וחלק מחלקה .50
י״ט במיון התשמ״ו) 26ביוני (1986

יצחק פרץ
שר הפנים

)(3—650 an
 1ס ״ ח התשכ״ג ,עמי  ;149התשמ״ב ,עמי .34

תיקון טעות
בתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ו— ,1986שפורסמו בקובץ התקנות  ,4906התשמ״ו ,עמ׳  ,544במקום ״תקנה 2״ צ״ל:
״תיקון תקנה

9

 .2בתקנה  9לתקנות העיקריות ,במקום ״תקנת משנה )ג(״ יבוא::
״)•ג( בדיקות המעובדת ה1מפורטות בתקנות משנה )א( ) (5ו־) (6ובתקנת
משנה )ב( ) (2) ,(1ו־) (3יבוצעו במעבדה טוקסיקולוגית ,ואילו שאד הבדיקות
המפורטות בתקנות משניה )א( ו״)ב( יבוצעו במעבדה רפואית.״ ״

) ח מ (3—1667
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