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 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
 תשל״ה-975ו

ת בדבר סדרי בחירות ו  תקנ

ות מי ות המקו י תי לפי סעיפים 7(ג)(2), 8(א), 15 (א) ו־33 לחוק הרשו קף סמכו  בתו
עדת ר ו , ובאישו , תשל״ה—1975 1 (להלן — החוק) נתם) ו וכהו י ת וסגנ  (בהירת ראש הרשו

: ה ל ת א ו נ ק ן ת י מתקי ת 4 ו־5, אנ ו נ ק ן ת י ת לענ ס נ כ  הפנים של ה

ת אלה — ו נ ק ת  1. ב

, תשכ״ה—1965 2 ; ת (בחירות) ו מי ת המקו ו י רות״ — חוק הרשו  ״חוק הבחי

, תשכ״ה—965! 3, ת (סדרי בחירות) ו מי ות המקו י ת הרשו ו נ ק רות״ — ת ת הבחי ו נ ק ת  ״

ת. רו תו בחוק הבחי  ״היום הקובע״ — כמשמעו

פס ם אישית בידי הבוחרים על גבי טו ת ח י ק ת ת מועמד לפי סעיף 5(א) לחו ע צ  2. ה
. ספת ר 1 שבתו פ ס  מ

ף 8(א) לחוק, ר בסעי ת בוחרים כאמו צ ו ב ת מועמד על ידי ק ע צ  4. (א) עם הגשת ה
ים או בשיק ומנ ת ערבון, במז רו ד הבחי מו בידי פקי א מקו ל מ צה או מ ח הקבו כ ־ א  יתן ב
ע ב ו ק ו רשומים ביום ה ם שהי ר התושבי פ ס מ ם ל א ת ה ה להלן ב נ ו ת נ ה ה ל ב ט י ה קאי לפ  בנ
ר זה פ ס ל מ ת השר המעידה ע א ; תעודה מ ת י מ ו ק מ ת ה י הרשו ן כתושב  במרשם האוכלוסי

: ה ל ב ט ; וזו ה ה נ כ ת  תשמש ראיה ל
 סכום הערבון

 בלירות

2,000 
4,000 
6,000 

.12,000 

 מספר התושבים

 עד 5,000
 5,001 עד 25,000

 25,001 עד 100,000
ה מ ־100,000 ל ע מ  ל

ה זו. נ ק ן לפי ת ת הערבו ל ב ה על ק ל ב ת יתן ק רו ד הבחי  (ב) פקי

ת ו ר י ח ב ד ה ת פקי ד ו ק פ , השיק יהיה משורטט ועשוי ל ן בשיק בנקאי  (ג) ניתן הערבו
ת מקומית. ה רשו ת ו א  ב

ן ו י בחשב א ק נ ומן ובין בשיק ב ן בין במז ת הערבו ת יפקיד א ו ר י ח ב  (ד) פקיד ה

ך לכך, ב לשד או למי שהוא הסמי ת כ ל ההפקדה ב ך לכך, ויודיע ע  שהורה השר או מי שהסמי

: ם י א ב ם ה ; בהודעה יצויינו הפרטי ק נ ב ה ב פס ההפקד תק מטו ף עו  בצירו

; ו מ ו ק ם וממלא מ ת הבוחרי צ ו ב ח ק כ ־ א  (1) שם ב

; ן ו ב ר ע  (2) סכום ה

ך ההפקדה.  (3) תארי

 1 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

 2 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 248.

 5 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2688; תשכ״ו, עמ׳ 16, 140 ו־195; תשכ״ט, עמ׳ 881; תשל״ג, עמי 1958.

 טופס הצעת
 מועמד

. ספת ר 2 שבתו פ ס פס מ תן בטו נ ת תי רו י סעיף 35(ח) לחוק הבחי ו של מועמד לפ ת מ כ ס  הסכמה מועמד 3. ה

 ערבון
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 5, צורתו של פתק ההצבעה תהיה זהה לזו שנקבעה בתקנה 14 לתקנות הבחירות, פתק מהצבעה
 אולם הנייר יהיה מסוג מכיל עץ, 60 גרם למטר מרובע, בצבע צהוב,

 6. המודעות שעל פקיד הבחירות לפרסמן לפי סעיפים 48 ו־54(א)(1) לחוק הבחירות פרסומים
ן במקומות הקלפי  יכילו גם את שמות המועמדים שהוצעו לראשות הרשות כפי שאושרו על-יךן. כ

 המודעות את נוסח סעיפי המשנה 7(ג)(4) ו־(5) לחוק.

 7. קריאת פתקי ההצבעה בעת מנין הקולות תיעשה כאמור בתקנה 27 לתקנות קריאת פתקי
 , , ההצבעה

 הבחירות; הפתקים יסודרו על שיפודים נפרדים לפי שמות המועמדים.

 8. רישום הקולות, פרוטוקול ועדת הקלפי, פרוטוקול פקיד הבחירות והפרוטוקול ןעןגןז טפסים לרישום
 , , , , הקולות וקביעת

 לקולות החיילים ייערכו בטפסים מספר 3, 4, 5 ו־6 שבתוספת ויודפסו על נייר בצבע צהוב• התוצאות

 9. נמצאו במעטפת ההצבעה שני פתקי הצבעה זהים, על יושב ראש ועדת הקלפי לטפל פתק כפול
 בהם בהתאם לאמור בתקנה 44 לתקנות הבחירות.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), השם
 תשל״ו—1975״.

 תוספת
 (תקנה 2)

ר ו פ ס ס מ פ ו  ט

 הצעת מועמד

 לפי סעיף 5 או 6 לחוק הרשויות המקומיות(בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם),

 תשל״ה—1975.

 לכבוד

 פקיד הבחירות
 לעירית*/למועצה המקומית*

 1. מוגשת בזה הצעת מועמד לבחירות הבאות לראשות הרשות המקומית

 מטעם קבוצת הבוחרים ששמותיהם מפורטים להלן ״ / מטעם סיעת

 במועצה היוצאת *..

 2. להצעה זו מצורף כתב הסכמה של המועמד

 3. בא־כוח המציעים יהיה

 (שם המשפחה) (השם הפרטי) (המעז) (מספר הזהות)

 ממלא מקומו יהיה

 (שם המשפחה) (השם הפרטי) (המען) (מספר הזהות)

 * מחוק את הבלתי מתאים.
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 4. הפרטים האישיים של המועמד המ :

 (1) שם המשפחה (2) השם הפרטי

 ו3) תאריר הלידה (שנה, חודש ויום) (4) האזרחות.

 (5) מקום המגורים הקבוע ביום הגשת הרשימה

 (6) מספר הזהות

 5. חתימות מגישי ההצעה (כשההצעה מוגשת על ידי קבוצת בוחרים) :

 חתימה
 מספר
 הזהות

 מקום המגורים
 לפי רשימת

 הבוחרים

 תאריך לידה.
 (שנה, חודש, היום)

 השם
 הפרטי

 שם
 המשפחה

 מספר
 סידורי

ר (כשהצעת המועמד מוגשת בידי קבוצת בוחרים) : י ה צ  6. ת

 לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תש״ל—1970.

 אני הח״מ
 (שם המשפחה) (שם הפרטי) (המעז) (מס׳ זהות)

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת וכי אני צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 מצהיר בזאת כי החתימות דלעיל של המגישים שבחוברת זו המופיעים במספרים הסידוריים
 מ עד. ניתנו בנוכחותי, על־ידי המגישים עצמם.

 אני מצהיר כי זהו שמי, כי זאת חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת ונכון.

 תאריר
 (חתימת ידו של המצהיר)

ר ה צ ה ר ה ו ש י  א
 אני הח״מ מאשר בזה כי היום הופיע לפני
 אשר זהותו הוכחה לי על פי תעודת זהותו
 מסי ושלאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, הוא הצהיר על נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה.

 תאריך
 (חתימת מקבל ההצהרה)

 7. חתימת בא־כח הסיעה או ממלא מקומו (כשההצעה מוגשת בידי סיעה במועצה) הכינוי והאותיות)
 לרשימת המועצה.

 (שם המשפחה) (השם הפרטי) תאריך הלידה (מקום המגורים) (מסי הזהות)
 (שנה, חודש ויום) (המעז)

 חתימת בא־כח */ממלא מקומו *

 סיעה במועצה היוצאת

 פקיד הבחיךות.

 תאךיך.

 8. לשימוש פקיד הבחיתת :

 (א) ההצעה נבךקה ולא נמצאו בה ליקויים.

 תאךיך

 * מחוק את הבלתי מתאים.
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 (ב) ההצעה נבדקה ונמצאו בה ליקויים אלה :
; 1 

2 
..3 

 שנמסרה עליה הודעה לבא־בוח/לממלא מקומו ביומ
 תאריך פקיד הבחירות

 m הליקויים המסומנים במסי... בפסקה (ב) לעיל תוקנו ביום
 תאריך פקיד הבחירות

 (ד) בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק המכיל את הוראות סעיף 41 לחוק הרשויות המקומיות
 ובחירות), תשכ״ה—965¿, ולאחר התייעצות עם ועדת הבחירות, אישרתי את הצעת המועמד

 דלעיל.

 תאריך פקיד הבחירות

 נמסרה היום הודעה על האישור לבא־כח הרשימה/לממלא מקו«ו ולועדת הבחירות.
 תאריך פקיד הבחירות

 והי) בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק המכיל את הוראות סעיף 41 לחוק הרשויות המקומיות
 ובחירות), תשכ״ה—1965, לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי לא לאשר את המועמד.

 אלה הנימוקים להחלטתי:
 תאריך פקיד הבחירות

 נמסרה היום הודעה בכתב בצידוף הנימוקים לבא־כוח הצעת /לממלא מקומו.
 תאריך פקיד הבחירות

 (תקנה 3)
 טופס מספר 2

 הפכמה להיות מועמד
: י  אני החתום :מטה מצהיר בזה כ

 (א) שם משפחתי הוא :

 שם משפחתי הקודם היה (אם שונה)

 (ב) שמי הפרטי הוא :

 m שמי רשום בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית באזור קלפי מם׳

.  (ד) תאךיך לידתי הוא, / /
 (יום) (חודש) (שנה)

 (ה) אזרחותי היא:

 (ו) מקום מגורי הוא:

 (ז) מעני הוא:

 (ח) מספר הזהות שלי הוא :

 לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני כשיר להיבחר ראש רשות בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975.

 אני מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד בבחירות הבאות לראש הרשות המקומית

 המקום : חתימת המועמד

 תאריך
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 (תקנה 8)
ר 3 פ ס ס מ פ ו  ט

 העיריה/המועצה המקומית
 קלפי מס׳

 דף מס׳

 גליון מנין הקולות בבחירות לראש הרשות המקומית

 שמות המועמדים | 1 סה״כ

 חתימת הרושם : סך כל הקולות בדף זה

 (תקנה 8)

ר 4 פ ס ס מ פ ו  ט

 פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור מפ׳

 בבחירות לראשות הרשות המקומית

 לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק וסעיף 64 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 1. ביום בשעה נוכחים במקום הקלפי:
 יושב ראש הועדה סגנו חברי הועדה

 ממלא מקומם

 המשקיפים מטעם הרשימה

 המשקיפים מטעם הרשימה

 ומזכיר ועדת הקלפי.

 2. יושב ראש ועדת הקלפי הציג את הקלפי ונעל אותה, בהתאם לסעיף 57 לחוק הרשויות המקומיות

 (בחירות), תשכ״ה—1965, במנעול בטחון שמספרו

 3. מקום הקלפי היה פתוח להצבעה ללא הפסקה מ־7 בבוקר עד בלילה.

 4. בגמר ההצבעה נוכחים במקום הקלפי:

 יושב ראש הועדה חברי הועדה

 והמשקיפים מטעם

 מטעם

 5. הקלפי נפתחה בשעה מספר המנעול שלה הוא

 מספר מעטפות ההצבעה שבה הוא
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 6, יושב ראש הועדה */חבר הועדה * קרא את פתקי ההצבעה י,

 חברי הועדה רשמו את הקולות.

 מספר ״הקולות הכפולים״ היה

 7. תוצאות הבחירות לראש הרשות הן כדלקמן:

 מספר הבוחרים לפי רשימת הבוחרים

 מספר המצביעים

 מספר הקולות הכשרים

 מספר הקולות הפסולים

 הקולות הכשרים מתחלקים כדלקמן :

 מספר הקולות שקיבל כי מועמד
 שמות המועמדים ן שמות המועמדים

 בספרות במלים

 8. הערות חברי ועדת הקלפי, משקיפים או חבהי ועדת הבחירות

 החתימות:
 יושב ראש ועדת הקלפי

 חבר ועדת הקלפי

 חבר ועדת הקלפי

 י למחוק את הבלתי מתאים.

 (תקנה 8)
 טופס מספר 5

 ׳%׳

 פרוטוקול של פקיד הבחירות לעידיה/למועצה המקומית •

 לפי סעיף 7(ב)(1) לחוק וסעיף 66(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 תשכ״ה—1965

 1. קבלתי את הפרוטוקולים וחומר ההצבעה מאת ועדות הקלפי הבאות בשעה הנקובה בצדן

 את הפרוטוקול הראשון בשעה

 את הפרוטוקול האחרון בשעה

 2. נוכחים בעת הבדיקה :

 יושב ראש ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 בא־כח הרשימה

 בא־כח הרשימה
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 3. נד«תי יחד עם. ו«דת הבהירות ובפני םאי־כח הרשימות או ממלאי מקומם את הפרוטוקולים של

 ועדות הקלפי ואת הניירות הבאים :

 4. ממצאי הבדיקה הם כדלקמן ואלה תוצאות הבדיקות באזורי הקלפי:

 5. קבלתי ביום בשעה את הפרוטוקול של ועדת הבחירות

 על הבחירות בין החיילים.

 6. סיכום הקולות בבחירות לראשות עידית״/במועצה המקומית•

 שהתקיימו ביום הוא כדלקמן:

 מספר הבוחרים לפי רשימת הבוחרים

 מספר המצביעים

 מספר הקולות הכשרים

 מספר הקולות הפסולים

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים :

 מספר הקולות שקיבל
 שמות המועמדים שמות המועמדים

 בספרות במלים

 י

 7. נבחר כראש הרשות :

 8. הערות פקיד הבחירות, חברי ועדת הבחירות או באי־כח הרשימות

 9. נוכחו בעת קביעת התוצאות :

 יושב ראש ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 בא־כוח

 בא־כוח

 היום והשעה

 חתימת פקיד הבחירות

 חתימות: יושב ראש ועדת הבחירות

 חברי ועדת הבחירות

 בא־כח

 * למחוק את הבלתי מתאים.
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 (תקנה 8)
 טופס מספר 6

 ברוטוקול בדבר הבחירות בין החייליפ לראשות העיריה/המועצה המקומית *

 לפי סעיף 7(0(1) לחוק ו־סעיף 83 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), !
 תשכ״ה—1965

 1. בהגיע מעטפות החיילים לועדת הבחירות, בשעה ביום

 נוכחים :

 יושב ראש ועדת הבחירות
 חברי ועדת הבחירות

 באי־כוח
 פקיד הבחירות

 וכן

 2. נבדקו מעטפות החיילים ונתברר אם החיילים, ששמותיהם רשומים על המעטפות ההמוניות, הם
 בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.

 ואלה ממצאי הבדיקה

 3. מספר המעטפות הפסולות

 מספר המעטפות החיצוניות הכשרות

 4. לאחר גניזת המעטפות האמורות נפתחו המעטפות הפנימיות הכשרות, ואלה תוצאות הבחירות

 בין החיילים, לראשות עירית/המועצה המקומית

 מספר המצביעים

 מספר המעטפות של חיילים שאין להם זכות לבחור

 מספר הקולות הכשרים

 מספר המעטפות הפנימיות בהן לא נמצא פתק הצבעה לראשות עירית/הרשות המקומית

 מספר הקולות הפסולים

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים :

 מספר הקולות שקיבל
 שמות המועמדים

 בספרות | במלים
 שמות המועמדים

 המקום :

 התאריך: •
 חתימת יושב ראש ועדת הבחירות

 חתימות חברי ועדת הבחירות

 חתימות באי־כח

 * מחק את המיותר.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ד בחשון תשל״ו(29 באוקטובר 1975) י
) שר הפגים 7 6 5 2 3 מ 7 ח ) 
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 חוק שירות בטחון, תשי״ט-959 ו [נוסח משולב]
ן של עולים ו ת לרישום, לבדיקות ולשירות בטח צבו י  צו בדבר התי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטהון, תשי״ט—1959
 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), אני מצווה לאמור:

ייית 1. בצו זה — ג  י!
 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשד. — למעט אשד. נשואה, אשד.
 הרה ואם לילד — שהגיע למדינת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי
 תש״י(1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה

 שהוא פוטר משירות בטחון;
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום פלוני

;  והנמסרת לו אישית, או הנרשמת בתעודת התייצבות שלו או הנשלחת אליו בדואר
 ״חייב שירות סדיר״ — בר־ רישום שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן תש״ו (2 באפריל 1946) לבין כ״ט באדר תשי״ח
 (21 במרס 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בניסן תש״ ט (31 במרס 1949) לבין כ״ט באדר תשי״ח
 (21 במרס 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;

 (3) גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, , או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי השיניים, 1945 3  ברפואה, 1947 2
 שנולד בין א׳ בניסן תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תש״ו (1 באפריל

 1946), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;
 (4) אשה המורשית או זכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת המת־
, או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי השיניים,  עסקים ברפואה, 1947 2
, שנולדה בין א׳ בניסן תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תש״ט  1945 י

 (30 במרס 1949), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;
 ״חייב שירות מילואים״ — אחד מאלה:

 (1) בר־רישום גבר שנולד בין כ׳׳ד בטבת תרפ״ד (1 בינואר 1924) לבין כ״ט
 באדר תש״ ו (1 באפריל 1946), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר.

 (2) בר־ רישום גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת
, או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי השיניים,  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1945>־, שנולד בין א׳ בניסן תרפ״א (9 באפריל 1921) לבין כ״ג בטבת תרפ״ד

 (31 בדצמבר 1923), שגי התאריכים בכלל.
 (3) אשד. נשואה — למעט אשד. הרה ואם לילד — אזרה ישראלי או תושב
 קבוע המורשית או זכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, או לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי השיניים, 1945 >־,  ברפואה, 1947 2
 שהגיעה למדינת ישראל כעולה או רכשה מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי תש״י
 (1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואשר נולדה בין א׳ בניסן
 תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תשי״ה (21 במרס 1958) ואין בידיה

 תעודה המעידה שהיא פוטרה משירות בטחון.
 1 ס״ח תשי״ט, עמי 286.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 262.

 3 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 1.
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 התייצבות
 לרישום

 ולבדיקות על־פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לרישום

 ולבדיקות
 שלא על־פי

 הודעה אישית

 התייצבות
 לשרות בטחון

 על־פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לשרות בטחון

 שלא על־פי
 הודעה אישית

 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 3. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד ט״ו בכסלו תשלי׳ ו
 (19 בנובמבר 1975) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט״ז בכסלו

 תשל״ו(20 בנובמבר 1975), בשעה 08.00.

 4. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, פרט למי שנמצא בלתי כשר
 לשירות, או בלתי כשר ארעית לשירות וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית,

 נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4 אשר לא קיבל
 עד כ׳ בכסלו תשל״ו (24 בנובמבר 1975) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבות
 ולשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת

 ביום כ״א בכסלו תשל׳׳ו(25 בנובמבר 1975).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות. ולשירות בטחון)
 (עולים), תשל״ו—1975״.

 תוספת

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך).
 דח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע נגה).

 רח׳ עומר אל כיאם 14—12.
 שיכון עירוני פגיה.

 רה׳ נצרת.
 רח׳ יד ושם 22.

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים —
 תל־אביב־יפו —
 חיפה —
 פתח־תקוה —
 טבריה —
 באר־שבע —

, אל״מ ן ז ו ק ר ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 כ״ה בתשרי תשל״ו(30 בספטמבר 1975)
 (חמ 73021)

 חוק שידות בטחון, חשי״ט-1959 [נוסח משולב]
ת לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר צבו י  צו בדבר התי

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7 ו־9 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה _ הגדרות

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשד. — למעט אשד. נשואה, אשד•
 הרה ואם לילד — שנולד בין א׳ בתשרי תשי״ט (15 בספטמבר 1958) לבין כ״ט

 באדר ב׳ תשי״ט (8 באפריל 1959), שני התאריכים בכלל;
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום פלוני והנמסרת

 לו אישית, או הנרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או הנשלחת אליו בדואר.

 1 ס״ח תשי׳׳ט, עמ׳ 286.
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 2. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 3. כל בר־רישום שלא קיבל עד י׳ בכסלו תשל״ו (14 בנובמבר 1975) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת

 בשעה 08.00, בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן, בהתאם לתאריך לידתו:

 תאריך הלידה מועד התייצבות לרישום

 ביו לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 ה׳ בשבט תשל׳׳ו
 (7 בינואר 1976)
 ו׳ בשבט תשל׳׳ו
 (8 בינואר 1976)
 ט׳ בשבט תשל״ו

 (11 בינואר 1976)
 י׳ בשבט תשל״ו

 (12 בינואר 1976)
 י״א בשבט תשל״ו
 (13 בינואר 1976)
 י״ב בשבט תשל״ו
 (14 בינואר 1976)
 י״ג בשבט תשל״ו
 (15 בינואר 1976)
 ט״ז בשבט תשל״ו
 (18 בינואר 1976)
 י״ז בשבט תשל״ו

 (19 בינואר 1976)
 י״ט בשבט תשל״ו
 (21 בינואר 1976)

 כ׳ בשבט תשלי׳ ו
 (22 בינואר 1976)
 כ״ג בשבט תשל״ו
 (25 בינואר 1976)

 כ״ד בשבט תשל״ו
 (26 בינואר 1976)
 כ״ה בשבט תשל״ו
 (27 בינואר 1976)

 י״ב בכסלו תשל״ו
 (16 בנובמבר 1975)

 י״ג בכסלו תשל׳׳ו
 (17 בנובמבר 1975)
 י״ד בכסלו תשל״ו

 (18 בנובמבר 1975)
 ט״ו בכסלו תשל״ו

 (19 בנובמבר 1975)
 ט״ז בכסלו תשל׳׳ו

 (20 בנובמבר 1975)
 י״ט בכסלו תשל״ו

 (23 בנובמבר 1975)
 כ׳ בכסלו תשל״ו

 (24 בנובמבר 1975)
 כ״א בכסלו תשל״ו

 (25 בנובמבר 1975)
 כ׳׳ב בכסלו תשל״ו

 (26 בנובמבר 1975)
 כ״ג בכסלו תשל״ו

 (27 בנובמבר 1975)
 כ״ו בכסלו תשל״ו

 (30 בנובמבר 1975)
 ל׳ בכסלו תשל״ו

 (4 בדצמבר 1975)
 ג׳ בטבת תשל״ו

 (7 בדצמבר 1975)
 כ״ח בטבת תשליכו

 (1 בינואר 1976)

 ו׳ בתשרי תשי״ט
 (20 בספטמבר 1958)
 כ׳׳א בתשרי תשי״ט
 (5 באוקטובר 1958)

 ו׳ בחשון תשי״ט
 (20 באוקטובר 1958)

 כ״ב בחשון תשי״ט
 (5 בנובמבר 1958)

 ח׳ בכסלו תשי״ט
 (20 בנובמבר 1958)

 כ״ג בכסלו תשי״ט
 (5 בדצמבר 1958)

 ט׳ בטבת תשי״ט
 (20 בדצמבר 1958)

 כ״ה בטבת תשי״ט
 (5 בינואר 1959)

 י״א בשבט תשי״ט
 (20 בינואר 1959)
 כ״ז בשבט תשי׳׳ט
 (5 בפברואר 1959)

 י״ ב באדר א׳ תשי״ט
 (20 בפברואר 1959)
 כ״ח באדר א׳ תשי״כי

 (8 במרס 1959)
 י״ג באדר ב׳ תשי״ט

 (23 במרס 1959)
 כ״ט באדר ב׳ תשי״ט

 (8 באפריל 1959)

 א׳ בתשרי תשי״ט
 (15 בספטמבר 1958)

 ז׳ בתשרי תשי״ט
 (21 בספטמבר 1958)
 כ״ ב בתשרי תשי״ט

 (6 באוקטובר 1958)
 ז׳ בחשון תשי״ט

 (21 באוקטובר 1958)
 כ״ג בחשון תשי״ט
 (6 בנובמבר 1958)

 ט׳ בכסלו תשי״ט
 (21 בנובמבר 1958)
 כ״ד בכסלו תשי״ט
 (6 בדצמבר 1958)

 י׳ בטבת תשי״ט
 (21 בדצמבר 1958)

 כ״ו בטבת תשי״ט
 (6 בינואר 1959)

 י״ב בשבט תשי״ט
 (21 בינואר 1959) ׳

 כ״ח, בשבט תשי״ט
 (6 בפברואר 1959)
 י״ג באדר א׳ תשי״ט
 (21 בפברואר 1959)
 כ״ט באדר א׳ תשי״ט

 (9 במרס 1959)
 י״ד באדר ב׳ תשי״ט

 (24 במרס 1959)

 התייצבות
 לדישום על־פי
 הודעה אישית

 הזןייצבות
 •ורישום

 שה» *ל־8י
 הודעה אישית

 4. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 מתייצבות
 לבדיקות על פי

 הודעה אישית
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 התייצבות
 לבדיקות

 שלא על פי
 הודעה,אישית -

 גבריפ

 התייצבות
 לבדיקות

 שלא על פי
 הודעה אישית •

 נשים

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 שלא על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לשירות סדיר

 על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לשירות סדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית •

 גברים
 התייצבות

 לשירות סדיר
 שלא על פי

 הודעה אישית •
 נשים

 השם

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״ז באייר תשל״ו (27 במאי 1976) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ח באייר תשל״ו (28 במאי 1976) בשעה

.08.00 

 6. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד כ״ו בסיון תשל״ו (24 ביוני 1976) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרה לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ז בסיון תשל״ו (25 ביוני 1976) בשעה

.08.00 

 7. כל בר־רישום שהתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון ואשר כשרו
 לא נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לקביעת כשרו, במקום ובמועד שהורעו לו

 בהודעה אישית או בהודעה חתומה ביד יושב ראש ועדה רפואית או מטעמו.

 8. כל בר־רישום כאמור בסעיף 7 אשר לא קיבל עד י״ז בתמוז תשל״ו (15 ביולי
 1976) הודעה כאמור בסעיף 7, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ח בתמוז תשל״ו (16 ביולי

 1976) בשעה 08.00.

 9. כל בר־רישום, פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות
 וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר,
 לאחר הגיעו לגיל 18, בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבוע בסעיף 2 לחוק במקום

 ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 10. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״ב בחשון תשל״ז (15 בנובמבר 1976) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום כ״ג בחשון תשל״ז (16 בנובמבר 1976) בשעה 08.00.

 11• כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד כ״ז בחשון תשל״ז (20 בנובמבר 1976)
 הודעה אישית כאמור בסעיף 9, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית

 כמפורט בתוספת, ביום כ״ ח בחשון תשל״ז (21 בנובמבר 1976) בשעה 08.00.

 12. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר)
 (מס׳ 2), תשל״ו—1975״.

 וזוספת

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך).
 רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע גגה).

 רח׳ עומר אל כיאם 14—12.
 שיכון עירוני פגיה.

 רח׳ נצרת.
 רח׳ יד ושם 22.

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים —
 תל־אביב־יפו —
 חיפה —
 פתח־תקוה —
 טבריה —
 באר ־שבע —

, אל״מ ן ז ו ק ר ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 כ״ה בתשרי תשל״ו(30 בספטמבר 1975)
 (חמ 73021)
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1 9 6 0 - ך ״ ש ק מילווה פיתוח, ת ו  ח

איה תנ ת סדרה 3030 של איגרות חוב ו א צ ו ת בדבר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ה בחשון תשל״ו (2 בנובמבר 1975) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה מאה וחמישים מיליון לירות והיא תסומן במספר 3030 ותכונה ״מיאור.

 פיתוח, תש״ ך—1960, סדרה 3030״.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים, ביום 2 בנובמבר של כל שנה, ההל ביום
 ט׳ בחשון תשל״ז(2 בנובמבר 1976).

 4. ביום י״ח בחשון תשמ״ו (2 בנובמבר 1985), ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
 הנקוב ¡ מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדיי
 המחירים לצרכן כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן
 של קרן או של ריבית כלשהן (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד
 שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי) תשולם
 אותה קרן או אותה ריבית כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו! אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס

 שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 3, 7, 8, 10, 12 עד 17 לתקנות מילתה פיתוח (סדרה 3027), תשל״ה—
 21975 (להלן — התקנות המקוריות), יחולו גם על איגרות החוב בסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות, בשינויים המחריבים.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 3030), תשל״ו—1975״.

 הוצאת פדרה
 3030 של

 איגרות חוג

 שיעור הריבית 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4% לשנה.

 מועדי תשלום
 הריבית

 9דיון

 תנאי ההצמדה

 החלת תקנות

 נופח האיגרות

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ד בחשון תשל״ו(29 באוקטובר 1975)
 (חמ 7250)

 1 פ׳׳ח תש׳׳ך, עמ׳ 47; תשל״ד, עמ׳ 38.

 3 ק׳׳ת תשל״ה, עמי 2432.
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 נקודת מחלות בעלי־חיים, 1945

 תקנות בדבר הגבלת יבוא בשר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 !, ולפי כל חוק
 אחר, אני מתקין תקנות אלח:

פ פ ו ,  1. בתקנות מחלות בעלי־חיים (יבוא בשר), תשל״ד—1974 -; אחרי תקנה 7 יבוא: ד
 ״סמכות ביציע 7א. נדרש אדם לבצע פעולה על פי תקנות אלה ולא ביצעה תוך

 המועד שהורו לו, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי לבצע אותה פעולה על
 חשבונו של אותו אדם.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (יבוא בשר) (תיקון מס׳ 2), השם
 תשל״ו—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 ד׳ בחשון תשל״ו(9 באוקטובר 1975)
 (חמ 73893)

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1244; תשל״ה, עמי 364?.

1939 ,  פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה)

 ביטול צו בדבר הפקדת כסף לגבי יבוא סחורות

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

 1. צו הסדרת יבוא סחורות (הפקדות), תשל״ד—1974 2 — בטל. ביטול

 2. תחילתו של צו זה היא מיום כ״ח בחשון תשל״ו (2 בנובמבר 1975). תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת יבוא סחורות (הפקדות) (ביטול), תשל״ו—1975״. השם

ם ב ר ־ ל ב י י  ט״ז בחשון תשל״ו(21 באוקטובר 1975) ח
מ M(740 שר המסחר והתעשיה ח ) 

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמי 137.

 2 ק׳׳ת תשל״ד, עמ׳ 1251.
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 מדוד לשלטון מקומי

 חוק איגודי עדים, תשגו״ו-1955

 צו בדבר איגוד ערים באזור דן לעניני ביוב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 / ובהסכמת
 איגוד ערים אזור דן(ביוב), אני מצווה לאמוד:

 תיקי! סעיף 26 1. בסעיף 26(א)(1) לצו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב), תשט״ז—1956 2 (להלן —

 הצי העיקרי), במקום ״אלף״ יבוא ״5000״.

 תיקון סעיף 28 2. בסעיף 28 (ג) לצו העיקרי, בפסקאות (1) ר(2), במקום ״5000״ יבוא ״25,000״.

ם 3. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור דן) (תיקון), תשל״ו—1975״. מ ׳  י

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳בחשון תשל״ו(12 באוקטובר 1975) י
) שר הפנים 7 6 5 3 מ ד ח ) 

- סייח תשט״ו, עמי 48; תשכ״ו, עמי 36.
 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 955: תשכ״א, עמי 1609; תשכ״ב, עמי 1065; תשל״ב, עמ׳ 1301.

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה
 חוק עזר לחולון בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, וסעיף 77(א)
, מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 1. בסעיף 3(ה) לחוק עזר לחולון (רשיונות לאופניים), תשט״ז—1956 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), במקום ״4.50 לידות״ יבוא ״חמש לירות״.

 תיקון סעיף 3

״ סעיף 4 2. בסעיף 4(ב) לחוק העזר העיקרי, במקום ״75 אגורות״ יבוא ״2 לירות״. ק * 

פ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון(רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ו—1975״. ש  ה

ן ו ל י ס א ח נ  נתאשר. פ
 י״ט בתשרי תשלי׳ו(24 בספטמבר 1975) ראש עירית חולון

 (חמ 8/20)

 אני מסכים.
ג ר ו ף ב ס ו י י ב ק ע ד י  ג

 שר התחבורה שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 8 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 751; תשכ״ח, עמ׳ 205; עמ׳ 2727.

 358 קובץ התקנות 3423, כ״ח בחשון תשל״ו, 2.11.1975

 המחיר 128 א&ורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




