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ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבהירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—
 1969 !, ובהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות הבהירות לכנסת, התשל״ג—1973 2 (להלן — התקנות העיקריות), ה נ ק קה ת  תי

 בסוף הגדרת ״קלפי״ יבוא ״ובבהירות בכלי שיט — התיק שתספק הועדה המרכזית
 לאחראים לארגון ההצבעה ולניהולה בכלי השיט״.

 החלפת תקנה 7 2. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 7. החלטת הועדה המרכזית בדבר ההרכב הסיעתי של ועדת קלפי
 האמורה בסעיף 21 (א) לחוק תימסר ליושב ראש ועדת הקלפי בהודעה

 לפי טופס 1 שבתוספת.״

 ״הודעה על
 ההרכב הסיעתי
 של ועדת קלפי

 אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 7א. מינוים של יושבי ראש ועדות הקלפי וסגניהם בידי הועדות האזוריות
 כאמור בסעיף 21(ג) לחוק, יהיה במסירת כתבי מינוי לפי טופס 2

 שבתוספת.

 ״כתב מינוי
 ליושבי ראש
 ועדות קלפי

 וסגניהם

 כתב מינוי לחברי
 ועדת קלפי

 7ב. (א) מינוים של חברי ועדות הקלפי וממלאי מקומם הקבועים
 בידי הסיעות כאמור בסעיף 21(ה) לחוק יהיה במסירת כתבי מינוי לפי

 טופס 2א שבתוספת.
 (ב) חבר ועדת קלפי יציג בפני יושב ראש הועדה את כתב המינוי
 שלו האמור בתקנת משנה (א) ויושב ראש הועדה יבדוק אם המינוי
 מתאים להרכב הסיעתי של אותה ועדה לפי ההודעה שנמסרה לו על פי

 תקנה 7.״

 בתקנה 8 לתקנות העיקריות —
 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) סיעה המבקשת להחליף את נציגה שנתמנה ליושב ראש ועדת קלפי
 או לסגן יושב ראש, תמסור על כך לועדה האזורית הודעה בכתב חתומה ביד
 בא כוח הסיעה או ממלא מקומו או ביד מרכז הסיעה בועדה האזורית או
 ממלא מקומו; לשם קבלת הודעות על חילופי גברי כאמור הייב יושב ראש
 הועדה האזורית או אדם שהוא מינה לצורך זה להימצא במשרד הועדה בשעות

 העבודה הרגילות״;
 (2) בתקנת משנה (ב), במקום הדישה המסתיימת במלים ״חתום ביד יושב ראש
 הועדה האזורית״ יבוא ״אישור על הודעת חילופי גברי כאמור בתקנת משנה (א)
 יינתן בהודעה לפי טופס 3 שבתוספת, חתומה ביד יושב ראש הועדה •האזורית״;

 (3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ד) סיעה המבקשת להחליף את נציגה שנתמנה לחבר ועדת קלפי או
 לממלא מקום חבר, תמסור על כך ליושב ראש ועדת הקלפי הודעה בכתב

.4 

 1 ס״ה התשכ״ט, עמי 103; התשמ״א, עמ׳ 176.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1978; התשל״ז, עמי 1208.

 הוספת תקנית
 7א ו־7ב

 תיקון תקנהו
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 תיקון תקנה 9

 לפי טופס 3א שבתוספת חתומה ביד בא כוח הסיעה או ממלא מקומו או ביד
 מרכז הסיעה בועדה האזורית או ממלא מקומו; יושב ראש הועדה יציין על
 גבי ההודעה את התאריך והשעה שבהם קיבל את ההודעה ויצרפנה לפרוטוקול

 הועדה.״

 בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות —

 (1) בפסקה (1), במקום ״טופס 2״ יבוא ״טפסים ערוכים לפי טופס 3ב״;
 (2) בפסקה (2), במקום ״טופס 2״ יבוא ״טופס 3ב״.

.5 

 6. תקנה 11 לתקנות העיקריות — בטלה. ביטול תקנה ״

 7. במקום תקנה 33 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 33

מי 33. (א) לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה האזורית  ״מסירת חו

ת את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה המפורטים בתקנת משנה (ב) (להלן — ו י ע ו ' י ד " ^ 
 ציוד ההצבעה) לכל ועדות הקלפי שבאזורה באופן ובדרך שיקבע יושב
 ראש הועדה המרכזית; המצאת ציוד ההצבעה תהיה לידי יושבי ראש
 ועדות הקלפי, ובהעדר יושב ראש ועדה — לידי מזכיר הועדה; הועדה

 האזורית תקבע את הסדרים הדרושים למסירת ציוד ההצבעה.

 (ב) וזה ציוד ההצבעה:
 (1) שני עותקים של רשימת הבוחרים המתייחסת לאותו אזור

 קלפי;
 (2) זהותון כאמור בתקנה 60 ;

 (3) החלטת הועדה המרכזית בדבר ההרכב הסיעתי של ועדת
 הקלפי (טופס 1);

 .(4) קלפי העשויה עץ או חומר אחר שמידותיה ומבניה
 אושרו בידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו;

 (5) מנעול לצורך סגירת הקלפי; המנעול יהיה מנעול בטחון
 הניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי

 שיירשם בפרוטוקול;
 (6) פרגוד לצורך התקנת תא ההצבעה;

 (7) מדף להחזקת פתקי הצבעה בתא ההצבעה;
 (8) חותמת־מנקבת, בהתאם לדוגמה שנקבעה בידי יושב

 ראש הועדה המרכזית וסגניו. וכן כרית להטבעה;
 (9) חותמת ״פתק כפול״, שנקבעה בידי יושב ראש הועדה

 המרכזית וסגניו;
 (10) מעטפות הצבעה;

 (11) פתקי הצבעה לכל רשימות המועמדים שאושרו;
 (12) פתקי הצבעה ריקים;

 (13) טפסי פרוטוקול לקביעת תוצאות ההצבעה בקלפי;
 (14) טפסי פרוטוקול בדבר פסילת קולות;
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 (15) גליונות ספירת הקולות;
 (16) עותק אחד של ההוק, של תקנות אלה ושל הוראות

 הועדה המרכזית;
 (17) הציוד המשרדי הדרוש;

 (18) נייר אריזה ומעטפות אריזה;
 (19) נרות, גפרורים ושעווה;

 (20) המודעות הרשמיות שיש להדביק בכניסה למקום הקלפי
 ובתא ההצבעה;

 (21) קרש שיפודים לצורך ספירת פתקי ההצבעה.

 ביטול תקני, 38 8. תקנה 38 לתקנות העיקריות — בטלה.

קה תקנה, 48 9. בתקנה 48 לתקנות העיקריות, במקום ״10 או 8״ יבוא ״ך או 9״.  תי

 ביטול תקנה 51 10. תקנה 51 לתקנות העיקריות — בטלה.

 הוספת תקנה 54א 11. אחרי תקנה 54 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״רישום 54א. השעה שבה נפתח מקוט הקלפי, ציון קיום הפעולות האמורות

ת בתקנות 50(א)(2) עד (4), 50(ב), 52 ו־54 וכן שמותיהם של חברי ח י « ^ * »  פ

 מקום הקלפי ועדת הקלפי, המשקיפים והמזכיר שהיו נוכחים בזמן קיום הפעולות

 יירשמו בפרוטוקול וחברי הועדה והמזכיר יחתמו סמוך לרישום זה
 במקום המיועד לכך.״

ות  תיקון תקנה 60 12. בתקנה 60 לתקנות העיקרי

 (!) בכותרת השוליים, במקום ״טופס א׳, ב׳ ו־ג׳״ יבוא ״וזהותוך;

 (2) בסופה של תקנת משנה (א) יבוא ״על שער רשימת הבוחרים תצויין המלה
 ״להצבעה״;

 (3) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) לכל ועדת קלפי תסופק, כאמצעי עזר, רשימה נוספת שבה יפורטו
 השמות שברשימת הבוחרים לפי סדר עוקב של מספרי הזהות שלהם (להלן —

 זהותון).״

קה תקנה 61 13. בתקנה 61 לתקנות העיקריות —  תי

 (1) במקום פסקאות (1) עד (5) יבוא:
 ״(1) תבדוק אם שם הבוחר רשום ברשימת הבוחרים; נמצא שמו ברשימה —

 יש לאפשר לו להצביע;
 (2) לא נמצא שם הבוחר ברשימת הבוחרים — יש לבדוק אם מספר זהותו
 רשום בזהותון; נמצא המספר בזהותון ושמו משובש — יש למצוא את
 השם המשובש ברשימת הבוחרים ולאפשר לבוהר להצביע ובלבד שאין

 ספק בדבר זהותו כאמור בתקנה 59 ;
 (3) לא נמצא שמו של הבוחר ברשימת הבוחרים גם לאחר ביצוע האמור
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 בפסקה (2), לא תישלל ממנו זכות ההצבעה אלא לאחר שכל חברי הועדה
 בדקו את רשימת הבוחרים והזהותון;״

 (2) פסקאות (6) ו־(7) יסומנו (4) ו־(5) ובפסקה (4) במקום ״של טופס א׳ או ב׳
 של רשימת הבוחרים, הכל לפי העניך יבוא ״של רשימת הבוחרים״.

ת תיקה תקנה 66 מ י ש ל ר , ש ס ב פ ו ן ט ׳ א ם א פ ן ל ט ש ם ״ ו ק מ ׳ ב ת ו י ר ק י ע ת ה ן נ ק ת 1 , ( 1 ) ( א ) 6 ה 6 נ ק ת  4! ב

 הבוחרים, הבל לפי העניך יבוא ״של רשימת הבוחרים״.

6 " י 3 "י* ו י ק י  15. בתקנה 67 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) — בטלה. ת

 16. בתקנה 73(א)(1) לתקנות העיקריות, במקום ״כאמור בתקנה 61(6)2״ יבוא ״כאמור תיקה תקנה 73
 בתקנה 61(4)״.

 17. במקום תקנה 74 לתקנות העיקריות יבוא: הח>ז«תתקנד,4ן

 ״פתיחת ״קלפי 74. (א) לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנה 73, על ועדת הקלפי —

 (1) לרשום בפרוטוקול, במקום המיועד לכך, את שמותיהם
 של חברי הועדה, המזכיר והמשקיפים הנוכחים במקום;

 (2) לבדוק אם הקלפי סגורה במנעול כאמור בתקנה 54;
 במקרה שהקלפי איננה סגורה כך — תציין הועדה בפרוטוקול

 עובדה זו בתוספת הסבר;
 (3) לפתוח את הקלפי על ידי שבירת מנעול הבטחון;

 (4) להוציא את מעטפות ההצבעה מתוך הקלפי, לספור אותן
 ולרשום את מספרן בפרוטוקול במקום המיועד לכך; נתגלתה

 אי התאמה, תציין הועדה בפרוטוקול עובדה זו;
 (5) לקבוע אלו מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי כשרות ואלו

 פסולות; במעטפות הפסולות ינהגו כאמור בתקנה 81;
 (6) לרשום בפרוטוקול, במקום המיועד לכך, את מספד

 המעטפות הכשרות ואת מספד המעטפות הפסולות.
 (ב) לצורך ספירת הקולות יש להתחשב רק במעטפות שהוצאו מן

 הקלפי, נבדקו ונמצאו כשרות.״

 18. בתקנה 85 לתקנות העיקריות — ״׳יזיז י״זנה«*

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) הפרוטוקול ייערך בשני עותקים; הדף הכולל את תוצאות ספירת
 הקולות יהיה בכל פרוטוקול בשלושה עותקים: האחד על נייר בצבע כחול,
 השני בצבע צהוב והשלישי בצבע לבן; העותקים השני והשלישי יהיו ניתנים

 לתלישה.״;

 (2) תקנת משנה (ג) תסומן(ד) ולפניה יבוא:
 ״(ג) העותק הלבן האמור בתקנת משנה (ב) ישמש לערכי מידע בלבד

 ולא יהיה בו משום ראיה לתוצאות ספירת הקולות.״
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 19. במקום תקנה 87 לתקנות העיקריות יבוא:

 87. בעמוד הראשון של הפרוטוקול תרשום ועדת הקלפי את הרכבה
 הסיעתי של הועדה כאמור בהודעת הועדה המרכזית שניתנה לפי תקנה 7

 ואת שמו של מזכיר ועדת הקלפי.״

 ״רישום הרכב
 ועדת הקלפי

 ההלפת תקנה 87

 תיקון תקנה 101 20. בתקנה 101 (ב) לתקנות העיקריות, בסוף תקנת משנה (ב), יבוא ״ורשאי יושב ראש

 הועדה למסור להם לעיון את העותק הלבן האמור בתקנה 85(ב); העותק יוחזר ליושב
 ראש הועדה מיד לאחר גמר העיון בו״.

ות קה תקנת 106 21. בתקנה 106 לתקנות העיקרי  תי

 (!) במקום כותרת השוליים יבוא ״שמידת חומר הבחירות״;

 (2) במקום תקנות משנה (ב) ו־(ג) יבוא:
 ״(ב) עם קבלת חומר הבחירות יאשרו האחראים במברק את קבלתו ויציינו

 את המקום שבו הוא נשמר; העתק מהמברק יישמר אצל האחראים.״

 תיקון תקנה 107 22. בתקנה 107 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משגה(ג), במקום פסקה (3) יבוא:
 ״(3) האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ושמו של

 המועמד הראשון בכל רשימה כאמור;״

 (2) תקנת משנה (ה) — תימחק.

 תקנות 109 ו־110 לתקנות העיקריות — בטלות.

 במקום תקנות 111 ו־112 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הכנה להצבעה 111. לפני התחלת ההצבעה יעשו האחראים את הפעולות הבאות:

 (1) יבדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה באופן
 תקין, ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה והימצאות

 מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים בתא ההצבעה;
 (2) יבדקו אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה
 החיצוניות כשרות •י נמצאו מעטפות פגומות, יש להכניסן
 למעטפת אריזה מיוחדת לפי טופס 15 שבתוספת; את מעטפת
 האריזה יש לסגור בנייר דבק והאחראים יחתמו עליה באופן
 שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק והחלק השני על

 גבי המעטפה עצמה;
 (3) יחתמו על מעטפות ההצבעה במשבצת המיועדת לכד

 ויניחו את המעטפות החתומות בקופסה נפרדת;
 (4) יבדקו שהקלפי ריקה ויאפשרו גם לנוכחים האחרים
 במקום לערוך בדיקה כאמור ויניחו את הקלפי על השלחן

 שלידו הם יושבים.״

ת 23, ו נ ? י ת י ט י  ב

 109 ו־119

 החלפת תקנות 24.
 111 ו־ג11
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. ז־חיפת תקנות. א ו ב ת י ו י ר ק י ע ת ה ו נ ק ת 1 ן־116 ל 1  25. במקום תקנות 5
 115 ו״116

 ״סדרי ההצבעה 115. לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בתקנה 114 תיערך ההצבעה על פי

 סדר הפעולות הבא:
 (1) אחד האחראים ירשום את שם הבוחר ברשימת המצביעים

 שבאחד הפרוטוקולים;
 (2) האחראים ימסרו לבוחר מעטפת הצבעה חתומה כאמור

 בתקנה 111;
 (3) הבוחר ייכנס לתא ההצבעה ושם יכתוב על גבי פתק
 הצבעה ריק את האות או האותיות, עם או בלי הכינוי, של

 רשימת המועמדים שבעדה הוא מצביע;
 (4) הבוחר ישים את פתק ההצבעה בתוך מעטפת ההצבעה

 . ויחזור לאחראים;
 (5) הבוחר יקבל מאת האחראים מעטפת הצבעה חיצונית
 מאלה שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את מעטפת

 ההצבעה בתוכה;
 (6) אחד האחראים יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית,
 במשבצות המיועדות לכך, את הפרטים האישיים של הבוחר;
 (7) האחראים והבוחר יחתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית

 במקום המיועד לכך והבוחר יסגרנה בהדבקה;
 (8) הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי;

 (9) אחד האחראים יטביע בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות
 של הבוחר, במקום המיועד לכך, את החותמת שנתקבלה לשם

 כך מהועדה המרכזית;
 (10) אחד האחראים ירשום את שמו של הבוחר ברשימת
 המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את פנקס הזיהוי

 או תעודת הזהות שלו.״

 26. בתקנה 119 לתקנות העיקריות _ תיקו! תקני, 119
 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״נעילת הקלפי והעברתה לועדה המרכזית״;

 (2) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א) לאחד סיום ההצבעה וחתימת הפרוטוקול ינעלו האחראים את החריץ
 שבקלפי על ידי השחלת מנעול בטחון בארבעה החורים הסמוכים לחריץ
 וסגירת המנעול; נסגרה הקלפי כאמור, אין איש רשאי לפותחה מלבד הועדה

 המרכזית.״;
 (3) תקנת משנה (ב) תסומן(ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) את מנעול הבטחון האמור בתקנת משנה (א) תספק הועדה המרכזית;
 יהיה חרוט עליו מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול והוא יהיה ניתן לפתיחה

 רק על ידי שבירתו.״;
 (4) בתקנת משנה (ג), במקום הדישה המסתיימת במלים ״וכל שאר חומר ההצבעה״
 יבוא ״לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה (א), יכינו האחראים צרור

 למשלוח שיכלול את הקלפי ועותק אחד מהפרוטוקול״.
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 תיקון התוספת 27. בתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) במקום טופס 1 יבוא:

 ״טופס 1
 (תקנה 7)

 ועדת הבהירות המרכזית לכנסת ה

 תאריך

 הודעה ליושב ראש ועדת ?לפי על ההרככ הסיעתי של הועדה

 אזור קלפי מס׳ ב
 שם הישוב

 ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 21(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 התשכ״ט—1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־

 את ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי באזור קלפי מס׳ כדלקמן:

 התפקיד יושב ראש סגן יושג ראש חבר חבר

 אות הסיעה

 (חותמת ועדת הבחירות
 המרכזית לכנסת ה )

 יו״ר ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת יה ״;

 (2) טופס 2 יסומן 3ב ואחרי טופס 1 יבוא:

 ״טופס 2
 (תקנה 7א)

 ועדת הבחירות האזורית לכנסת ה
 אזור

 תאריך

 בתב מינוי

 בהתאם לסעיף 21(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969, אני
 ממנה את:

 . שם משפחה

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 (מס׳ הזהות)
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 להיות יושב ראש / סגן יושב ראש * ועדת הקלפי באזור מס׳

 ב בבחירות לכנסת ה..
 שם הישוב

 יושב ראש ועדת הבהירות האזורית
 לכנסת ה

 אזור בחירות

 חותמת הועדה האזורית

 מחק את הבלתי מתאים.

 תעודה זו מקנה זכות:
 א. שחרור משירות מילואים בתאריכים אלה:

 ביום
 ביום
 ביום

 ב. רשות כניסה לועדה האזורית, בצירוף פנקס זיהוי או תעודת זהות.״;

 (3) אחרי טופס 2 יבוא:
 ״טופס 2א
 (תקנה דב)

 ועדת הבחירות האזורית לכנסת ה
 אזור

 תאריך

 פתה מינוי־

 בהתאם לסעיף 21(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969,
 אני ממנה בזד. את:

 שם פרטי שם משפחה

1 1 1 1 1 1 1 1 1  המען :. 1

 (מס׳ הזהות)

 להיות חבר ועדת קלפי / ממלא מקום חבר * באזור מס׳

 ב בבחירות לכנסת ה
 שם הישוב

 חתימת ב״כ הסיעה / ממלא מקום ב״כ הסיעה /
 מרכז הסיעה בועדה האזורית / ממלא מקום מרכז

 הסיעה בועדה האזורית *.

 * מחק את הבלתי מתאים.
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 תעודה זו מקנה זכות:
 א. שחרור משירות מילואים בתאריכים אלה:

 ביום
 ביום
 ביום

 ב. רשות כניסה לועדה האזורית, בצירוף פנקס זיהוי או תעודת זהות.״;

 (4) במקום טופס 3 יבוא:

 ״טופס 3
 (תקנה 8(ב))

 ועדת הבחירות האזורית לכנסת ך,
 אזור

 תאריך

 אישור לחילופי גברי בועדת קלפי

 ניתן בזה אישור כי לפי הודעת הסיעה

 שם פרטי שם משפחה

! 1 1 1  המען 1
 (מס׳ הזהות<

 נתמנה להיות יושב ראש / סגן יושב ראש * ועדת הקלפי באזור מם׳

 ב בבחירות לכנסת ה
 שם הישוב

 במקום יושב ראש / סגן יושב ראש* הקודם
 שם פרטי שם משפחה

 שמינויו מתבטל עם מסירת אישור זה לועדת הקלפי הנ״ל.

 חתימת יושב ראש הועדה האזורית או שניים
 מסגניו שנתמנו לאישור החליפין

 חותמת הועדה האזורית

 * מחק את המיותר.

 הערת יושב ראש ועדת הקלפי;

 האישור נמסר לידי ביום בשעה•

 חתימת מקבל האישור
 על ועדת הקלפי לצרף
 אישור זה לפרוטוקול״;
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 (5) אחדי טופס 3 יבוא:
 ״טופס 3א<

 (תקנה 8(ד))

 אזור י•
 תאריך

 הודעה מטעפ פיעת על חילופי גברי בועדת ?לפי

 ניתנת בזה הודעה כי
 שם פרטי שש משפחה

 המען...
 (מם׳ הזהות)

 נתמנה להיות חבר / ממלא מקום חבר * ועדת הקלפי באזור מם׳

 ב בבחירות לכנסת ה
 שם הישוב

 במקום חבר / ממלא מקום חבר* הקודם ...״,
 שם פרטי

 שמינויו מתבטל עם מסירת אישור זה לועדת הקלפי הנ״ל.
 שם משפחה

 חתימת ב״כ הסיעה / ממלא מקום ב״ב הסיעה /
 מרכז הסיעה בועדה האזורית / ממלא מקום מרכז

 מסיעה בועדה האזורית *.
 * מחק את המיותר.

 בשעה...
 הערת יושב ראש ועדת הקלפי:

 האישור נמסד לידי ביום

 על ועדת הקלפי לצרף חתימת מקבל האישור
 אישור זה לפרוטוקול״;

 אזור בחירות

 אזור קלפי מם׳

 שם הישוב

 (6) במקום טופס 12 יבוא:
 ״טופס 2 ו

 (תקנה 29(3))

 מדינת ישראל

 ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת ה

 & ר ו ט ו ? ו ל
 ממהלך ההצבעה ותוצאותיה

 ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי:
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 יו״ר סגן יו״ר חבר חבר

 (אות הסיעה) (אות הסיעה) (אות הסיעה) (אות הסיעה)

 שם משפחה | שט פרטי מספר זהות
 מזכיר
 הועדה

 פתיחת מקום הקלפי

 מקום הקלפי נפתח בשעה בנוכחות * :

 יו״ר הועדה (שם משפחה) (שם פרטי)

 פרק א׳ -

.1 

 סגן יו״ר הועדה (שם משפחה) (שם פרטי)

 חבר הועדה (שם משפחה) (שם פרטי)

 חבר הועדה (שם משפחה) (שם פרטי)

 משקיף (שם משפחה) (שם פרטי)

 משקיף (שם משפחה) (שם פרטי)

 2. הקלפי לאחר שנבדקה ונמצאה ריקה •נגעלה במנעול מס׳..

 3. מספר מעטפות ההצבעה אשר סופקו לועדה הוא

 4. לא נמצאו מעטפות פסולות / נמצאו מעטפות פסולות ונסגרו

 במעטפות האריזה (טופס 15)**.

 5. נבדק מלאי פתקי ההצבעה בתא ההצבעה.

 6. ההצבעה החלה בשעה

 חתימות:
 יו״ר הועדה סגן יו״ר הועדה

 חבר הועדה חבר הועדה

 מזכיר הועדה

 * למלא בכל משבצת את השם המתאים של ממלא התפקיד.
 ** מחק את המיותר.
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 פרק ב׳ - מהלך ההצבעה

 1. חתימת מעטפות ההצבעה

 שמות חברי הועדה שחתמו על המעטפות
 השעה השם והמשפחה חתימה השם והמשפחה חתימה השעה

 בדיקת מלאי פתקי ההצבעה בתא ההצבעה
 הועדה בדקה את מלאי פתקי ההצבעה בתא ההצבעה אחת לשעה, הכל בהתאם

 להוראות תקנות 41(3) ו־68 לתקנות הבחירות לכנסת.

 חילופי גברי בועדת הקלפי
 כל האישורים של חילופי גברי מצורפים בזה, כשהם מסומנים בסדר מספרים

 עוקב*.
 החלטות הועדה (כאן יירשמו החלטות עקרוניות ומיוחדות כולל אירועים

. .  יוצאי דופן) .

 * לצרף את האישורים לחילופי גברי של חברי הועדה.

 פרק ג׳ - סגירת מקום הקלפי

 מקום הקלפי היה פתוח ללא הפסקה ונסגר בשעה

 * • לאחר שהצביעו כל הזכאים

 • בשעה זו הוכנסו לשטח הקלפי כל האנשים יאשר הגיעו עד לשעה זו לשם הצבעה.
 מספרם הצבעתם נמשכה עד שעה

 • בשעה זו חולקו לאנשים הממתינים פתקי המתנה חתומים בידי יושב ראש הועדה
 הנושאים מספר סידורי. מספר הפתקים שחולקו היה והצבעתם

 נמשכה עד שעה

 * ממן את המתאים והשלם.

 פרק ד׳ - מנץ הקולות

 1. איםוף! פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה
 (א) הועדה אספה את כל פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה ובידיה ואת מעטפות
 ההצבעה הריקות שנשארו בידיה בלתי משומשות, סה״כ מעטפות,
 הכניסה אותן למעטפת אריזה המיועדת לכך (טופס 18) וסגרה את המעטפה.

 (ב) הועדה וידאה שבמקום הקלפי אין פתקי הצבעה מפוזרים.
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 2. מספר בוחרים שביקשו להצביע, לפי הסימון (V) בעותק הראשון

1 1 1  של רשימת הבוחרים 1
 3. מספר הבוחרים שהצביעו, לפי המחיקות בעותק השני של רשימת ;

I I I  הבוחרים ¡

 4. מספר השוטרים שהצביעו עם תעודות שוטר | | |

1 1 1  סה״כ מצביעים 1

 5. פתיחת הקלפי

 בנוכחות ** | | |
 יו״ר הועדה סגן יו״ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה

 1 1 ו 1
 מזכיר הועדה משקיף משקיף משקיף

 וידאה הועדה כי הקלפי נעולה וסגורה כפי שננעלה ונסגרה לפני תחילת ההצבעה,
 לאחר מכן נפתחה הקלפי והוצאו ממנה כל המעטפות שהיו בתוכה.

 ** למלא בכל משבצת שם משפחה ושפ פרטי של האיש.

 6. ביקורת המעטפות כקלפי

 (א) סך כל המעטפות אשר הוצאו מן הקלפי —

 (ב) סך כל המעטפות שנמצאו פסולות —

 (ג) מספר המעטפות הכשרות שהוצאו מן הקלפי

 7. ספירת הקולות
 (א) הועדה פתחה מעטפה אחר מעטפה ולפי תוכנה רשמה קול לטובת רשימת
 מועמדים, או פסלה אותו, תוך רישום הפעולות בגלימות ספירת הקולות

 (טופס 19) או בפרוטוקול בדבר פסילת קולות (טופס 13).

 (ב) דישופ הקולות געשה על ידי שני חברי הועדה (ובהעדר חבר הועדה —
 מזכיר הועדה), בשני גלימות לספירת קולות.

 8. פיכופ הקולות (כשרימופפוליפ) במעטפות הכשרות שהוצאו מן הקלפי*

 (א) מספר המעטפות שעם פתיחתן נמצאו ריקות

 (ב) מספר קולות שנפסלו(שנמצאו בתוך מעטפות כשרות) .

 (ג) מספר קולות כשרים

 הערה: נא לציין את מספר המעטפות שהיו בהן שני פתקים זהים

ת שהוצאו ו ר ש כ  * סיכום הפרטים (א), (3) ו־(ג) צריך להיות זהה עם מספר המעטפות ה
 מן הקלפי(לפי סעיף 6(ג) לעיל).
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 פרק ה׳ — תוצאות ההצבעה באזור הקלפי מספר

 בספרות במלים הפירוט המספר
 הפירוט

 1. מספר בעלי זכות בחירה לפי רשימת
 הבוחרים

 2. מספר המצביעים לפי המספר הכללי של
 המעטפות שהוצאו מהקלפי לפי פרק

 ד׳6(א)
 3. המספר הכולל של הקולות הפסולים לפי

 פרק ד׳6(ב)+8(א) ו־(ב)
 4. המספד הכולל של הקולות הכשרים —

 לפי פרק ד׳8(ג)

 פירוט מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימת מועמדים:

 מספר הקולות שקיבלה הרשימה
 אות כינוי הרשימה

 הרשימה
 מם׳
 סד׳

• 
 אות כינוי הרשימה בספרות במלים

 הרשימה
 מם׳
 סד׳

• 1 
2 
3 

 םה״כ קולות כשרים ן

 פרק ו׳ - הערות של חברי הועדה והמשקיפים

 פרק ז׳ - חתימת הפרוטוקול

 1. פרוטוקול זה נערך ב־2 עותקים המועברים לועדה אזורית באזור בחירות
 יחד עם כל חומר ההצבעה ממויין, מסודר וארוז בהתאם לתקנות 93 ו־94.

 2. העמוד המודפס על נייר בצבע צהוב, הכולל העתק מתוצאות ההצבעה, נמסר ליו״ר
 ועדת הקלפי או לסגנו.

 3. לפרוטוקול זה, המועבר לועדה האזורית צורפו:
 (א) אישורים של חילופי גברי בועדה.

 (ב) גליונות ספירת קולות.
 (ג) פרוטוקול בדבר פסילת קולות.

 (ד) תעודות הצבעה לשוטר.
 (ה) שתי רשימות הבוחרים שהועדה השתמשה בהן לצורך ההצבעה.
 (ו) הערות של חברי הועדה ושל המשקיפים אם נמסרו בכתב נפרד.
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 4. כל החומר הנ״ל ((א), (ב), (ג), (ד), (ה) ו־(ו)) הוכנסו לכיס הנמצא בעטיפה האחורית
 של פרוטוקול זה.

 5. פעולות ועדת הקלפי, לרבות החתמת המעטפות ע״י ועדת הקלפי, זיהוים של הבוחרים,
 סימונם של הבוחרים שהצביעו ברשימת הבוחרים. החתמת תעודת הזהות לאות שבעל
 התעודה הצביע, מנין הקולות וקביעת התוצאות נעשו בהתאם לתקנות ולהוראות

 שעה, שניתנו מאת ועדת הבחירות המרכזית.

 6. החומר יועבר לועדה האזורית ע״י: ,
 שם המשפחה שם פרטי תפקידו בועדה מטעם רשימת המועמדים

: —, . : .1 
. ^ _ .2 

.3 

 7. הועדה סיימה את פעולותיה ביום שעה

 ולראיה באנו על החתום:

 יו״ר הועדה ם/יו״ר הועדה חבר/מ״מ חבר/מ״מ מזכיר הועדה

 פרוטוקול זה נערך בידי: .״ ;
 שם המשפחה ושם פרטי

 (7) במקום טופס 13 יבוא:

 ״טופס 13
 (תקנה 29(4) ו־79)

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
 אזור בחירות

 אזור קלפי מס׳
 המקום

 פרוטוקול כדבר פסילת קולות
 (יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי)

 מספר הקולות הפסולים לפי רשימות מועמדים

 ם״ה סה״כ כללי
 אות הרשימה

 ם״ד.
 אות הרשימה

 ם״ד. ם״ה סה״כ כללי

 *1. פתק הצבעה מסומן בצורה
 העלולה לזהות את המצביע
 ״2. פתק הצבעה שאינו מתאים
 להוראות (גודל, צורה, צבע

 או הדפסה)

 *1. פתק הצבעה מסומן בצורה
 העלולה לזהות את המצביע
 ״2. פתק הצבעה שאינו מתאים
 להוראות (גודל, צורה, צבע

 או הדפסה)

 * יש לציין קו אחד לכל קול פסול.
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 מספר הקולות הפסולים לפי רשימות מועמדים

 ס״ה סה״כ כללי
 אות הרשימה

 ס״ה
 אות הרשימה

 ס״ה ס״ה סה״כ כללי

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 *3. שלושה פתקי הצבעה לרשימה
 אחת בתוך מעטפה אחת

 *4. פתק הצבעה בערבית בלבד
 *5. מעטפה הכוללת דבר כלשהו

 נוסף לפתק
 **6. שני פתקי הצבעה או יותר
 לרשימות שונות בתוך מעטפה

 אחת
 **7. פתק הצבעה ללא ציון אות

 הרשימה
 *«8. פתק הצבעה לבן — ריק

 **9. מעטפה פסולה או שאינה מ
 אלה שסיפקה הועדה המרכ

 זית או ריקה (ללא פתק)

 ס״ה קולות פסולים בועדת קלפי לאזור מספר

 * יש לציין קו אחד לכל קול פסול.
 ** יש לציין קו לכל קול פסול או מעטפה פסולה ללא ציון שמ הרשימה.

 חתימות:
 יו״ר ועדת הקלפי

 סגן יו״ר ועדת הקלפי.
 חבר ועדת הקלפי

 (8) במקום טופס 27 יבוא:

 ״טופס 27
 (תקנה 117)

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 כחירות כבלי שיט ישראלייפ

ל ו ק ו ט ו ר  פ
 ממהלך ההצבעה באניה

 1. שמות האחראים וממלאי מקומם:
 התפקיד שם המשפחה השם הפרטי מספר הזהות הדרגה או התפקיד בכלי השיט

 אחראי
 ממלא מקום

 אחראי
 ממלא מקום
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 2. ביומ בשעה נתכנסו ה״ה:

: (1) 

(2) 
 בדקו את הקלפי ומצאוה ריקה.

 (3) סופקו לועדה מעטפות הצבעה

 (4) ההצבעה החלה בשעה

 (5) מקום הקלפי היה פתוח ללא הפסקה עד שעה

 (6) מיד עם גמר ההצבעה סתמה הועדה את חריץ הקלפי על ידי השחלת מנעול
 בטחון לארבעה החורים הסמוכים לחריץ, כד שאי אפשר יהיה להכניס לתוכה

 דבר אלא בשבירת המנעול.

 (7) מנעול הבטחון הסוגר את הקלפי נושא את המספר

 (8) הצביעו (בספרות) (במלים)

 בוחרים בהתאם לרשימה המצורפת לפרוטוקול זה.

 (9) נשארו מעטפות הצבעה ללא שימוש. המעטפות הושמדו.

 (10) פרוטוקול זה ורשימת המצביעים המצורפת נערכו בשני עותקים; עותק אחד
 נשמר בידי האחראי שדרגתו קצין, מר ואילו העותק
 השני יחד עם הקלפי הסגורה כדרוש, יישלח בצורת צרור לועדה המרכזית

 באמצעות ביום
 (11) הערות

 (12) חתימות ידיהם של הנוכחים בעת עריכת הפרוטוקול וסיומו:

 התפקיד חתימת יד שם המשפחה ה«ם הפרטי

 אחראי
 ממלא מקום

 אחראי
 ממלא מקום 11

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״א באייר התשמ״א (25 במאי 1981)
 (וומ 1419—3)

 בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשירית.

י נ ה עצי ו ש  מ
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת העשירית
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ס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ות מ  תקנ
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 3), ה

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס המסד.1
 אלה: ז

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד—1964 2 תיקון תקנח 1
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום הגדרת ״עמית־עצמאי״ יבוא:

 ״ ״עמית־עצמאי״ — עמית שאין מעביד משלם לקופת גמל בעדו, לרבות עמית־שכיר
 בשל תשלום שהוא משלם לקופת גמל ללא תשלום מקביל של מעביד;״.

 2. במקום תקנה 25א לתקנות העיקריות יבוא: החלפת ווקגה 25«

 ״איסור העברה 25א. (א) איגרות חוב שרכשה קופת גמל, במסגרת ההשקעה המוכרת

 שבה היא חייבת לפי תקנה 25, ושלא בדרך המסחר בבורסה, יוחזקו
 בידה ולא יועברו לאחר עד לפדיונן; בתקנת משנה זו, ״בורסה״ —

 כמשמעותה בתקנה 53(א).

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית קופת גמל להעביר
 איגרות חוב כאמור בכל אחד מאלה, בתנאי ששר האוצר או מי שהסמיך

 לכך בהודעה ברשומות אישר את ההעברה:
 (1) עם פירוק קופת הגמל;

 (2) במיזוגה עם קופת גמל אחרת;
 (3) כאשר תקבוליה השוטפים אינם מספיקים לפרעון תשלו

 מים לעמיתיה.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית קופת גמל להעביר
 איגרות חוב לקופת גמל אחרת שאליה מועברות זכויותיו של עמית.״

 3. בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום תקנת־משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 34

 ״(ב) (1) קופת גמל תשלם את המגיע לעמית־שכיר מכספי תגמולים לאחד
 פרישתו מעבודה כתוצאה מפיטודים או התפטרות, רק לאחר —

 (א) עשר שנים מיום הפקדתם לגבי כספים שהופקדו בתקופה שמיום
 ה׳ בשבט התשל״ה (17 בינואר 1975) עד יום ט׳ בטבת התשל״ו (13

 בדצמבר 1975) בסכום העולה על 960 שקלים;
 (ב) חמש עשרה שנים מיום הפקדתם, לגבי כספים שהופקדו בתקופה

 הנקובה בטור א׳ בסכום העולה על הסכום הנקוב בטור ב׳:

 טור א׳ טור ב׳

 התקופה הסכום בשקלים

 י׳ בטבת התשל״ו(14 בדצמבר 1975
 עד כ״ט באדר ב׳ התשל״ו (31 במרס 1976) 960

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302; התש״ם, עמ׳ 2067; התשמ״א, עמי 112, 409.
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a טור 

 הסכום בשקלים

 טור א׳

 התקופה

 א׳ בניסן התשל״ו(1 באפריל 1976)
 עד י״ב בניסן התשל״ז (31 במרס 1977) 1200

 י״ג בניסן התשל״ז(1 באפריל 1977)
 עד כ״ב באדר ב׳ התשל״ח (31 במרס 1978) 2400

 כ״ג באדר ב׳ התשל״ח (1 באפריל 1978)
 עד ג׳ בניסן התשל״ט (31 במרס 1979) 2400

 ד׳ בניסן התשל״ט (1 באפריל 1979)
 עד י״ד בניסן התש״ם (31 במרס 1980) 6000

 ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980)
 עד י״ח באב התש״ם (31 ביולי 1980) 6000

 י״ט באב התש״ם (1 באוגוסט 1980)
 עד כ״ד בטבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980) 12000

 מיום כ״ה בטבת התשמ״א (1 בינואר 1981)
 עד כ״ד, באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 1981) 24000
 מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) 60000

 (ג) חמש שנים מיום הפקדתם — על אף האמור בפסקאות משנה
 (א)־(ב) — אם העמית הגיע לגיל 65 שנה בגבר ו־60 שנה באשה.

 (2) בכפוף לפסקה (1), תשלם קופת גמל לפי תקנונה את המגיע לעמית־
 שכיר מכספי תגמולים לאחר פרישתו מעבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות
 — בתום ששה חדשים מיום שפרש כאמור, זולת אם ניתנה רשות מאת הגוף

 המפקח לשלם לו במועד מוקדם יותר.

 (3) קופת גמל תשלם לפי תקנתה את המגיע מכספי תגמולים לעמית
 המצטרף כחבר לאגודה שיתופית שהיה בה שכיר — לצורך רכישת המגיה

 באגודה, ובלבד שהכסף ישולם ישירות לאגודה.

 (4) קופת גמל תשלם לפי תקנתה את המגיע מכספי תגמולים לעמית ־שכיר
 לאחר פטירתו — לזכאים לכך.״

 החלפת תקנה 35 4. במקום תקנה 35 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מגברת כספים 35. (א) עמית־שכיד שפרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטוריס או
 עול עמית־שכיד . .

 התפטרות, והחל תוך ששה חדשים מיום פרישתו לעבוד במקום עבודה
 אחר (להלן — עמית עובר) שבו העובדים עמיתים בקופת גמל, לא

 השלם לו קופת הגמל כאמור בתקנה 34(ב).
 (ב) אם העובדים במקום העבודה האחר עמיתים בקופת גמל אחרת
 תעביר קופת הגמל — אם העמית העובר דורש זאת — את המגיע לו

 באיגרות חוב כאמור בתקנה 25א או במזומנים, לאותה קופת גמל.
 (ג) ניהלה קופת הגמל לעמית העובר גם חשבון נפרד כעמית

 עצמאי, תעביר כאמור בתקנת משנה (ב), לכל קופת גמל שיבחר.
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 (ד) נעשתה העברה — חייבת קופת הגמל החדשה לצרפו עט הוותק
 שהיה לו ערב ההעברה.״

 5. במקום תקנה 38 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 38

> 38. (א) ע ׳ י י נ "  תשלופ ץ ״
 לעמית־עצמאי רק לאחר

" 38. (א) קופת גמל תשלם את המגיע לעמית־עצמאי מכספי תגמולים  "ד׳גכיי׳ ז
 תשלום

 (1) שפרש מכל משלח־יד או שהתעסקותו במשלח־יד צומצמה
 במידה ניכרת, להנחת דעתו של הגוף המפקח, ובלבד שחלף
 מספר השנים האמור בתקנה 34(ב)(1), לגבי כספים שהופקדו

 בסכום העולה על הסכום הנקוב;

 (2) תום שלושה חדשים מיום פרישתו מהשירות ובלבד
 שחלפו חמש שנים מיום היותו לעמית שוטר או לעמית סוהר —
 על אף האמור בפסקאות (1)־(2) — אם הסכום שהופקד
 בתקופה הנקובה בטור א׳ אינו עולה על הסכום הנקוב בטור

 ב/ כאמור בתקנה 34(ב)(1)(ב); בפסקה זו —
 ״עמית שוטר — עמית־עצמאי שהוא שוטר, כמשמעותו
 בפקודת המשטרה [נוסה חדש!, התשל״א—31971, למעט

 שוטר מיוחד;
 ״עמית סוהר״ — עמית־עצמאי שהוא סוהר, כמשמעותו
 בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—41971,

 (ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), תשלם קופת גמל את המגיע
 לעמית־עצמאי מכספיה לפי תקנונה :

 (1) לעמית־עצמאי באחד מאלה:
 (א) לאחר שפרש מכל משלח־יד;

 (ב) שהתעםקותו במשלח־ יד צומצמה במידת ניכרת,
 להנחת דעתו של הגוף המפקח;

 (ג) לאחר שפסק להיות עמית, בתום עשר שנים מיום
 שהיה לעמית אם היה לעמית עד ד׳ בשבט התשל״ה
 (16 בינואר 1975), או בתום חמש עשרה שנים אם היה
 לעמית מיום ה׳ בשבט התשל״ה (17 בינואר 1975),
 ואם היה עמית־שכיר לפני היותו עמית־עצמאי —
 התקופות מצטרפות; אם הפקיד העמית בקופת גמל
 כספי פיצויים שקיבל מחשבון שהתנהל בשמו בקופת
 גמל לפיצויים, תובא בחשבון התקופה הראשונה שהיו
 הכספים מופקדים, ובלבד שחלפו חמש שנים לפחות

 מיום הפקדתם מחדש;
 (ד) לאחר שהגיע לגיל 65 שנה בגבר ו־60 באשה,

 אך לא לפני תום חמש שנים מיום שהיה לעמית;

 (2) לאחר פטירתו — לזכאים לכך.״
 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 11, עמ׳ 390.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2/1, עמ׳ 458.
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 בתקנה 38א לתקנות העיקריות, במקום תקגת־משנה (א) יבוא:

 ״(א) בכפוף לתקנת־משנה (ג), תשלם קופת גמל באישור הגוף המפקח
 את המגיע לעמית קיבוץ או לעמית מושב שיתופי מכספי תגמולים, רק לאחר
 מספר השנים האמור בתקנה 34(ב)(1) (א) ו־(ב), לגבי כספים שהופקדו לכל
 יחידת משק — כמשמעותה בסעיף 57 לפקודה — בסכום העולה על הסכום

 הנקוב.״

 החלפת תקנה
 38א(א)

 במקום תקנה 38ב לתקנות העיקריות יבוא:

 38ב. עמית־עצמאי שהוראת תקנת 35(ג) אינה חלה עליו, רשאי לעבור
 מקופת גמל אם עברו חמש שנים לפחות מיום שהיה לעמיתה, והקופה
 תעביר את המגיע לו באיגרות חוב כאמור בתקנה 25א או במזומנים
 לכל קופת גמל שיבחר; נעשתה העברה' — חייבת קופת הגמל החדשה

 לצרפו עם ׳הוותק שהיה. לו ערב ההעברה.״

.7 
 ״העברת כספיס
 של עמית־עצמא

 החלפת תקנה 38ב

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 י״ד באייר התשמ׳׳א (18 במאי 1981)
 (חמ 129—3)

ות בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי המגרה)  תקנ
1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, התשי׳׳ז—1957 !, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום
 ובלשכות ההוצאה לפועל תהא מיום י״ד בתמוז התשמ״א (16 ביולי 1981) עד יום א׳ באלול

 התשמ״א (31 באוגוסט 1981).

 2. במשך פגרת בתי המשפט —

 (1) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי בכל ענין, אלא אם
 החליט נשיאו, או שופט שהוא מינה לכך, שהענין אינו סובל דחיה;

 (2) א. לא ידון בית משפט שלום בכל ענין אלא על פי החלטה מאת שופט
 של בית משפט שלום שהענין אינו סובל דחיה;

 ב. לא ידון בית משפט שלום ולא ידון ראש ההוצאה לפועל, בעניני
 ההוצאה לפועל, אלא אם החליט שופט של בית משפט שלום, או ראש

 ההוצאה לפועל שהענין אינו סובל דחיה;
 ג. שופט ראשי של בית משפט שלום רשאי להורות כי סוג ענינים
 פליליים או אזרחיים או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל יישמעו
 בבית משפט פלוני או בכל בתי משפט השלום באזור שיפוטו או לפני
 ראש ההוצאה לפועל פלוני או לפני כל ראשי ההוצאה לפועל שבאזור

 שיפוטו.

 תקופת הפגרה

 דיון בימי
 הפגרה

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 148.
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ט סמני פ ש ו מ ׳ א  3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיימ
 פלוני מסויים, או ענין פלוני, או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל, יישמעו בימי
 הפגרה בבית משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או לפני ראש ההוצאה לפועל פלוני או

 לפני כל ראשי ההוצאה לפועל.

 ח׳ בסיון התשמ״א (10 ביוני 1981) . מ ש ה נ ס י ם
 (חמ 3-379) שר המשפטים

 הפגרה

 תקנות בית הדין לעבודה (פגרת בית הדין והטיפול בעגינים בימי הפגרה),
1981 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית־הדין לעבודה, התשכ״ט—969! !
 ובהתייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הפגרה בבית־הדין הארצי ובבתי־הדין האזוריים תהא מיום י״ד בתמוז התשמ׳׳א תקופת הפגרה
 (16 ביולי 1981) עד יום א׳ באלול התשמ״א (31 באוגוסט 1981) ועד בכלל.

־ 2י_יי_בימי  2. במשך פגרת בית־־ הדין לעבודה ־
 (1) לא ידון בית־הדין הארצי בכל עניין, למעט דיון בסכסוך קיבוצי,
 אלא אם החליט נשיאו, או שופט שהוא מינה לכך, שהענין אינו סובל דחיה;
 (2) לא ידון בית־דין אזורי בכל עניין — למעט דיון בסכסוך קיבוצי, דיון
 בבקשות לסעד זמני ותובענה על שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,
 התשי״ח—1958 ־, אם השכר המולן אינו עולה על שלושת אלפים שקלים —

 אלא אם החליט שופט בית־הדין האזורי שהענין אינו סובל דחיה.;
 (3) על אף האמור יתקיים דיון כרגיל, במסגרת תורנויות השופטים, אם אין

 עורך־דין המייצג צד, מתנגד לכך.

י ם  ז׳ בסיון התשמ״א (9 ביוני 1981) מ ש י׳ נ ס
 (חמ 3-579< שר המשפטים

 1 פ״ח התשכ״ט, עמי 70.

 2 ם״ה התשי״ח, עמי 86.

1981 - א ״ מ ש ת  תקנות הטיס (רעש כלי טיס) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(א) לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל״ז—1977־ (להלן — התקנות תיקון תקנה 3
 העיקריות), אחרי המלים ״לא יפעיל אדם אווירון״ יבוא ״שלגביו קיימת חובת עמידה

 ברמות רעש לפי פרקים 5,3,2 או 6 של נספח 16 לאמנה״.

 1 חוקי א״י, עמ׳ 2551; ם״ח התשל״ז, עמ׳ 182.
 2 ק״ת התשל׳יז, עמ׳ 2156! התש״ם, עמי 1299.
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 בפרק השני לתקנות •העיקריות, במקום כותרת סימן א׳ יבוא:
 ״סימן א׳: אווירונים פילוניים תת־ קוליים שנתקבלה לגכיהפ כקשה לתעודת

 סוג לפני ה־6 באוקטובר 1977״

 החלפת כותרת 2.
 סימל א׳

 לפרק השני

 תיקו! תקנה י 3. (א) בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות י

 (1) בדישה, במקום ״שהם אחד מאלה״ יבוא ״להוציא את אלה״.

 (2) בפסקה (א)(1) —
 (א) במקום ״ביום 1 במרס 1972״ יבוא ״עד יום 1 במרס 1972״ ;
 (ב) המלים ״או לאחריו, אך לא אחרי 5 באוקטובר 1977״ — יימחקו.

 (3) במקום פסקה (א)(2) יבוא:
 ״(2) מונעים במנועים עם יחס עקיפה של פחות משניים שנתקבלה
 עליהם בישראל, או במדינה אחרת, בקשה לתעודת סוג או לתעודת
 כושר טיסה לאב־טיפום או שננקט.לגביהם באותה מדינת אחרת תהליך
 דומה לפני ׳ה־1 בינואר 1969, ושניתנה על האוירון המסויימ תעודת

 כושר טיסה לראשונה לפני יה־1 בינואר 1976״.

 (ב) במקום תקנה 7(ב) לתקנות העיקריות יבוא:

 ״(ב) על אף •האמור בתקנת־משנה (א) יחולו הוראות הפרק השני לחלק
 השני של נספח 16 לאמנה על אוירונים סילוניימ תת־קוליים שהוגשה לגביהם

 בקשה לשינוי בתכן סוג ביום 6 באוקטובר 1977, או לאחריו.״

 (ג) תקנת משנה 7(ג) •לתקנות •העיקריות — בטלה.

 במקום •הכותרת של סימן ב׳ לפרק השני לתקנות •העיקריות יבוא:

 ״פימן כ׳: אוירונים םיילומים תת־ קוליים שנתקבלה לגביהם כקשה לתעודת
 פוו. כיופ 6 באוקטובר 1977 או אחריו״

 תקנית 13 ו־17 לתקנות העיקריות — בטלות.

 החלפת כותרת
 סימן ב׳

 לפרק השני

 ביטול תקנות
 13 ו־ז1

ו א ד נ ם ל י י  ח
 שר התחבורה

 ח׳ באייר התשמ״א (12 במאי 1981)
מ 796—3) ה  ו
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