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לאו. אם ובין חציבה רשיון לו ניתן אם

בדבר הודעה
בשיקום הצורך

מחצבה

רשאי הופסק, ממנה חלק או פלונית מחצבה שניצול המפקח ראה . 113

טעון המחצבה שאתר מנומקת, בהודעה המחצבה, לבעל להודיע הוא
המחצבה שאתר ברשומות יודיע כן שיקום); הודעת  (להלן שיקום

שיקום. טעון
ערר מושבה,ועדת את ויקבע ערר ועדת ימבה המשפטים שר (א) . 114

שופט יהיה הועדה יושבראש שלושה: של תהיה הערר ועדת (ב)
הפיתוח שר בהמלצת האחד יתמנו האחרים החברים ושני מחוזי, משפט בית

הפנים. שר בהמלצת והשני
ליושב הנתונות הסמכויות כל יהיו הערר ועדת ליושבראש (ג)
תשכ"ט חקירה, ועדות לחוק ו11 9 סעיפים לפי חקירה ועדת ראש
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בדרך תפעל אלא הראיות בדיני קשורה תהיה לא הערר ועדת (ד)
להחלטתה. העומדות השאלות לבירור ביותר מועילה לה שתיראה

חוברהערר או הקרקע בעל וכן שיקום בהודעת נפגע עצמו הרואה (א) . 115
רשאים תשכ"ט31969, המקרקעין, בחוק כמשמעותו לדורות, בחכירה

הערר. ועדת לפני ההודעה ,על לערור
בלי או בשינויים ההודעה את לאשר רשאית הערר ועדת (ב)

לבטלה. או שינויים,

והדרכים המועדים את בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר (ג)
בדבר הוראות לרבות בו, הדין סדרי ואת זה סעיף לפי ערר להגשת

הוצאותיו,

בידי שיקום
מחצבה בעל

חדשיים תוך למפקח והודיע שיקום הודעת שקיבל מחצבה בעל (א) . 116
אותה, ישקם בעצמו, המחצבה את לשקם שרצונו ההודעה קבלת מיום

 ובלבד

התכנון חוק הוראות לפי השיקום פעולות את שיבצע (1)
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מיום חדשים שלושה תוך השיקום בפעולות שיתחיל (2)
המחצבה. את לשקם רצונו על שהודיע

ראויה בשקידה השיקום פעולות את המחצבה בעל המשיך לא (ב)
פעולות את ביצע לא או המפקח, שקבע התקופה תוך אותן סיים לא או
שמורות רשות תהיה ,(1) (א) קטן בסעיף האמורות ההוראות לפי השיקום
לדרוש רשאי יהיה והמפקח השיקום פעולות את לבצע רשאית הטבע
לפי השיקום חשבון על לו ששולמו הסכומים החזרת את המחצבה מבעל

מקצתם. או כולם , (3) (ב) 120 סעיף
שיקום פלונית,תכנית מחצבה על שחלה התכנון חוק לפי תבנית היתה לא (א) . 117

המפקח, יכין המחצבה, שיקום בדבר הוראות כאמור תכנית כללה לא או
המחצבה לשיקום תכנית הטבע, שמורות רשות מנהל עם התייעצות לאחר

ולבניה. לתכנון המחוזית הועדה מאת השיקום לתכנית אישור ויקבל

אפשר שבהם והזמן המקום את השיקום בהודעת יציין המפקח (ב)
המאושרת. השיקום בתכנית לעיין

רשות בידי שיקום
הטבע שמורות

הוגש ולא שיקום הודעת המפקח ששלח מיום חדשים שלושה חלפו . 118

ונת בעצמו, המחצבה את לשקם שרצונו המחצבה בעל הודיע ולא ערר
אתר את לשקם הטבע שמורות רשות רשאית , 117 סעיף הוראות קיימו

המחצבה.

את מעכב ערר
הביצוע

בין השיקום, עבודת ביצוע יידחה השיקום, הודעת על ערר הוגש . 119

החלטת לאחר עד הטבע, שמורות רשות בידי ובין המחצבה בעל בידי
השיקום, הודעת משלוח ממועד לפחות חדשיים שחלפו עד או הערר, ועדת

המאוחר. לפי הכל

לשיקום קרן
מחצבות

ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת רשאי, הפיתוח שר (א) . 120

מחצבות. לשיקום קרן בתקנות להקים הכנסת, של הכלכלה

 השר רשאי כאמור בתקנות (ב)

עבודתה דרכי הקרן, הנהלת הרכב את לקבוע (1)
וסמכויותיה;

כמות לפי תשלומים לקרן לשלם מחצבה בעל לחייב (2)
אחוזים לפי או שונים, חומר סוגי לפי או בה שנחצב החומר

שייקבעו אחרים סבירים קנימידה לפי או המחצבה, מהכנסות
שבהן; לסוגים ובין המחצבות לכלל בין

מקצתן, או כולן ההוצאות, החזרת בדבר הוראות לקבוע (3)
תשלום בדבר לרבות בעצמו, אותה ששיקם מחצבה לבעל
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