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 ה׳ בטבת תשל״ד 3103

ת (תיקון), תשל׳׳ד—1973 . ס מ ת הבחירות ל ו  תקנ

ת כלי היריד. (תקפם של רשיונות) (הוראות שעה), תשל״ד—1973 ו  תקנ

ת רישוי עסקים (חידוש רשיונות) (הוראת שעה), תשל״ד—1973 ו  תקנ

ת (הפקדות) (ביטול), תשל״ד—973( . רו  צו הסדרת יבוא סחו

יות המקדמיות (סדרי בחירות), תשנ״ה—1965 ת הרשו ו  תיקון טעות בתקנ



 חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ס-969ו

ת ס נ כ ת ל ו ר י ח ב ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לתוק דבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—
 1969 !, ובהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל פי המלצתה, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. בתקנות הבחירות לכנסת, תשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות) בתקנה
 9(א), אחדי המילים .״בא כיה הסיעה או ממלא מקומו״ יבוא ״אז מרכז הסיעה בועדה

 האזורית או ממלא מקומו״.

 2. בתקנה 31(ב) לתקנות העיקריות, במקום ׳׳5 על 8 ס״מ״ יבוא ״4 על 7 ס״מ״.

 3. בתקנה 82(5), לתקנות העיקריות, במקום המילים ״למעט פתק שעליו אות או אותיות
 או כינוי בעבריה וערבית יהדיו״, יבוא ״למעט פתק מודפס שעליו אות אז אותיות או.כינוי

 בעברית וערבית יחדיו או פתק מסומן בכתב יד בערבית בלבד״.

 4. בתקנה 99(א), לתקנות העיקריות, במקום המילים ״למעלה מ־250״ יבוא ׳׳לפחות
 250״ ז ובתקנה 99(ג), אחרי המילים ״ממלאי מקומם״, יבוא ״או חברי הועדה האזורית״.

 5. בתקנה 101(א) לתקנות העיקריות, במקום המלה ״שני״, בכל מקום שהיא מופיעה,
 יבוא ״שלושה״.

 6. שעות ההצבעה בקלפיות לחיילים ייקבע, לענין הבחירות לכנסת השמינית, על ידי
 יושב ראש הועדה המרכזית ביהד עם סגניו *, הודעה עליהן תפורסם בדרך שתיקבע על ידי

 ראש המטה הכללי או בא־כוחו.

 7. (א) יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו ימנו ועדת משנה לצורך קבלה,
 בדיקה וספירה של קולות החיילים.

 (ב) אין לפתוח מעטפה חיצונית אם התברר ששמו של החייל הרשום על גבי
 המעטפה אינו רשום בפנקס הבוחרים, או מעטפה של חייל שהצביע בקלפי אזרחית או
 שהצביע יותר מפעם אחת בקלפי צבאית,׳ מעטפות אלו יש להשמידן לאחר עריכת פרו

 טוקול על כך.
 (ג) תקנות 75 עד 92 יחולו על ספירת קולות החיילים, בשינויים המחוייבים לפי

 הענין,׳ ובמקום ״ועדת הקלפי״ האמורה בהן קרי: ועדת המשנה שנתמנתה לפי תקנה זו.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), תשל״ד—1973״.

 בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית ובהמלצתה.

 תיקון תקנה «

 תיקון תקנדז 31

 תיקון מקנו! 82

 תיעון הקנה 99

 תיקון תיןגה 101

 שעות הןנגעה על
 חיילים בבחירות
 יכנפמ ד!ש»נימ

 םפי־ת ל,ול1ת
 דמיילי= בישירות

 לבג1ת וזשנוינית

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ל׳ בכסלו תשל״ד (25 בדצמבר 1973)
 (חמ 76684)

ן ה ם כ י י  ח
 יושב ראש ועדת הבחירות המרבד ת

 לכנסת השמינית

וזשל׳׳נ, עיז׳ 157.  1 ס״וז תשכ״ט, עט׳ 103, עמ׳ %!;

 2 ק״ת וזשל׳׳נ, עט׳ 178. ,
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 זזאוהת
 תוקף רשיונות

 דשימזלנ נגשייניגנ
 גשדית יודופ

 חוק כלי היויה, תש״ט-949ו

ל רשיונות ם ש פ ק ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ד) ו־ 21 לחוק כלי היריד״ תש״ט—1949 ולאחר
 התייעצות עם שר הבטחון ושר המשטרה׳ אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקפם של רשיונות לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק העומדים לפקוע ביום ו׳ בטבת תשל״ד
 (31 בדצמבר 1973), מוארר עד ליום ה׳ בשבט תשל״ד (31 בינואר 1974).

 2. על אף האמור בתקנה 1 ובתקנות כלי היריד, (תקפם.של רשיונות), תשכ״ב—1962 -°,
 מוארך תוקף הרשיון של מי שהיה ערב יום פקיעת רשיונו או בשלושה ימים שקדמו לו
 בשירות חירום כמשמעותו בחוק הארכת מועדים, תשי״ז—1957 3, עד תום שלושים יום

 לאחר שחרורו משירות חירום כאמור. /

 3. לתקנות אלה ייקרא ׳־׳תקנות כלי היריה(תקפם של רשיונות)(הוראות שעה), תשל״ד—
 1973״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ט בכסלו תשל״ד(24 בדצמבר 1973) י
) שר הפנים י ג 2 3 ט 3 ־ ז  ג

.  1 ס״ח תשייט, עמי »1

 2 ק״ת השכ״ב, עמי 2526; תשכ״ד, עסי 469.

 י 0״1) תשי״ז, עמי 42.

 חזק יישו* עסקים, תשכ״ח-968 ו

ם של רשיונות פ ק ות בדבר הארכת ת  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 י, אני
 מתקין תקנות אלה: -

ל מראת ש«ה ם ש פ ק  1. (א) על אף האמור בתקנות 3 ו־4 לתקנות רישוי עסקים (תקופת ת
 רשיונות, חידושם ואגרות), תשכ״ט—1969 ? רשאי מי שהיה ביום האחרון שנקבע להגשת
 הבקשה או בשלושת הימים שקדמו לו בשירות חירום כמשמעותו בחוק הארכת מועדים,
, להגיש את הבקשה לחידוש רשיון תוך 30 יום לאחר שחרורו משירות  תשי״ז—1957 3

 כאמור.
 (ב) תקפו של רשיון שמועד הגשת הבקשה לחידושו מוארך לפי תקנת משנה (א),
 מוארך לתקופה המסתיימת ביום הששים לאחר שחרור בעל הרשיון משירות חירום

 כאמור. /

_ דשם ד ״ ל ש  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי עסקים (חידוש רשיונות)(הוראת שעה), ת
."1973 

 כ״ט בכסלו תשל״ד(24 בדצמבר 1973) י י ו ם ף ב ו ר ג
) שר הפנים ד 3 2 3  >חט 3

 1 פ׳׳ח תשכ-וז, עמי 204.

 ־ ק״ו1 תשכ־ט, עכ׳ 600; תש״ל, עפ׳ 2005,

 5 ם״וו תשי״ז, עמי 42.
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר הפקדת כסף לגבי יבוא סחורות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה לאמור:  1939 ג

 ביטול 1. צו הסדרה יבוא סחורות (הפקדות), תש״ל—1970 ־ — בטל.

 תחיייל 2. תחילתו של צו זה הו^מיום ג׳ בטבת תשל״ד(28 בדצמבר 1973).

. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת יבוא סחורות (הפקדות) (ביטול), תשל״ד—1973״. פ נ מ  י

 ל׳ בכסלו תשל׳יד (25 בדצמבר 1973) ח י י ם ב ר ־ ל ב
 >חמ 74064< - שר המסחר והתעשיה

 1 ע׳׳ר 1939, 1, עט׳ 137.

 ״ ק״ת 2508 המ״ל, עמי 901.

 תיקון גועות

 בתקנה 14 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ״ה—1965 במקום
 ״לא פחות מ־5 על 8 ם״מ״ צריך להיות ״לא פחות מ־4 עד ד ם״מ״,

 ב׳ בטבת תשל״ד(27 בדצמבר 1973) י ו ם ף ב ו ר ג
 (המ 765215) שר הפנים

 1 ק״ו1 תשכ״ח, עמ׳ 2688; ק״ת ו1של״ג, עמי 1958.

 קובץ חתקנזוז 31113, ה׳ גטבת תשל״ד, 30.12.1973

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליפ
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2 אגורות  ממחזיר 0


