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חוק גנים לאומיים ושמורות ט ב ע )תיקון מם׳ ,(3
תשל״ה* 1974-
הוספת פרק

בחוק גנים לאומיים ושמורות ט ג ע  ,תשכ״ג—) ! 1963להלן  -החוק העיקרי( ,הפרק
׳.1
חששי ימומן פרק שביעי ולפניו יבוא:

״&וק ששי? אחרים לאומיים
 12ב .בפרק זה -

הגדרות

״אתר לאומי״  -מבנה או קבוצת מבנים או חלק מהם לרבות סביבתם
הקרובה שהם בעלי חשיבות לאומית היסטורית בהתפתחות הישוב
בארץ;
״פגיעה״ — לרבות השמדה ,הריסה ,חבלה או שינוי ש ל צורה.
ה כ מ ה על אתל 42ג .ראה ש ר הפנים שמן הראוי לשמור על אתר לאומי מפני פגיעה בו,
רשאי הוא להכריז ברשומות ,בהתייעצות עם המועצה ,שהוא אתר לאומי
לאי»י
ואם ראה צורך בכך  -לקבוע גבולותיו :הוראות סעיפים  4עד  8יחולו
על אתרים לאומיים ,בשינויים המחוייבים לפי הענין.
תקנות לאתרים 42ד .שר הפנים רשאי ,לאחר התייעצות במועצה ,להתקין תקנות לאיסור
הפגיעה באתר לאומי ולהסדרת השמירה עליו ,החזקתו ,הגנתו והטיפול
לאומייט
בו ,בין דרך כלל ובין לאתר לאומי פלוני.
הטלת תפקידים

י

42ה) .א( שר הפנים רשאי להטיל בצו ,בהתייעצות עם ראש ה מ מ 
שלה  -על רשות הגנים ,או בהתייעצות עם ש ר החקלאות — על רשות
שמורות הטבע ,והכל — בהסכמת שר האוצר ,ביצוע הוראות פרק זה
והתקנות על פיו.
)ב( ביצוע כאמור יכול שיהיה בשיתוף עם רשות מקומית ואף
מחוץ לשמורת טבע או גן לאומי.

סמכות ב י

תיקון סעיף 48

צ ו ע

42ו .לענין ביצוע שהוטל לפי סעיף 42ה יהיו בידי הגוף המבצע
הסמכויות שניתנו לה על פי חוק זה.״

בסעיף  48לחוק העיקרי ,במקום ״או כשמורת טבע״ יבוא ״כשמורת טבע או כאתר
.2
לאומי•״.

יצחק רבין
ראש הממשלה

אהרון אוזן
שר החקלאות

יוסף בורג
ש ר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת בידם ט׳ בטבת תשל״ה ) 23בךצמבר  ;(1974הצעת החוק ודברי המיר פורסמו בהית  ,1081תשל״ג,
עמי .424
 1סייח תשכ׳׳ג ,עמי  ;149ת ע ב י ד  ,עמי  ;168תשכ״ח ,עמ׳ .60
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חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים )מס׳ ,(5
תשל״ה* 1974-
.1
.2

בסעיף 8ב לפקודת בתי המשפט העירוניים י ) ל ה ל ן  -הפקודה( ,סעיף קטן)ג(  -בטל.
אחרי סעיף 8ב לפקודה יבוא:
״מקום מ ו ש

ג

י

תיקון סעיף 8ב
הוספת סעיף 8ג

י

8ג .שר המשפטים יקבע בצו מקום מושבו של בית משפט עירוני שהוקם
לפי סעיפים 8א או 8ב.״
י

.3

תחילתו של הוק זה תשעים יום לאחר פרסומו.

תחילה

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים
ו

• נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת תשל״ה ) 23בדצמבר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוז״ה  ,1140תשל״ד,
עמי .280
 1חוקי א״י ,כרך בי ,פרק צ״ז ,עמי  ;995ס״ח תש״י ,עמי  ;263תשט״ו ,עמי  ;2תשי״ח ,עמי  ;42תשל״ד ,עמ׳ .34

חוק המכר )דירות()תיקון( ,תשל״ה* 1974-
,1

בחוק המכר )דירות( ,תשל״ג ! 1973-במקום סעיף  12יבוא:
״תחילה

החלפת סעיף 12

 .12תחילתו של סעיף  6ביום ה׳ בתשרי תשל״ד ) 1באוקטובר ;(1973
יתר הוראות חוק זה תחילתן ביום י״ח בטבת תשל״ה ) 1בינואר .(1975״

יצחק רבין
ראש הממשלה

אברהם עופר
שר השיכון

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת תשל״ה ) 23בדצמבר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהי׳ח  ,1140תשל״ד,
עמי .282
 1ס״ח תשל״ג ,עמי .196

ספר החוקים  ,754י״ט בטבת תשל״ה2.1.1975 ,

35

חוק ל ה א ר כ ת תוקף של תקנות״שעת־חירום
)החזקת תעודת זהות והצגתה( ,תשל״ה־* 1974-
הארכת תוקף

תקפן של תקנות־שעת־־חירום )החזקת תעודת זהות והצגתה( ,תשל״א1971-
,1
בזה ע ד י ׳ בטבת תשל״ז) 31בדצמבר .(1976

תחילה

,2

י,

מוארך

תהילתו של חוק זה היא ביום י״ז בטבת תשל׳יה ) 31בדצמבר .(1974

יצחק רבין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת תשל״ה ) 23בדצמבר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת  ,1149תשל״ה,
עמי .42
 1ק״ת תשל״א ,עמי  ;539ס״ח תשל״א ,עמי  ;109תשל״ג ,עמי .62
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המחיר  32אגורות

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,754י״ט ב ט ב ת תשל״ה2.1.1975 ,

נדפס בדפוט הממשלה ,ירושלים

