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 צו שעת חירום (יהודה והשומרון ותבל עזה - עזרה משפטית בגביית מסים),
 התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט
 בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ח-1967', ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מצווה

 לאמור:

 1 . מם שהוטל באזור ניתן לגביה בישראל בידי מי שהוסמך לגבות מסים בישראל לפי פקודת
 המסים(גביה)2, כאילו היה מס שהוטל בישראל, והוא הדין באכיפתן בישראל של החלטות סופיות

 של רשות מוסמכת באזור בדבר חבות במס. -

 תחולה 2. צו זה יחול גם על חוב מס שנוצר לפני תחילתו.

ר י ר ם ש ה ר ב  כ״ה בתמוז התשמ״ח(10 ביולי 1988) א
 >חמ 3-1626) שר המשפטים

׳ה, עמי 20: התשמ״ח, עמ׳ 16.  י סייח התשכ׳
ך בי, עמי 1374. ר • חוקי א״י, כ 2 

 גביה בישראל
 של מס

 שהוטל באזור

 תקנות הגוטדימים (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-1976', ושאר הסמכויות הנתונות
 לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 בתקנה 30(א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-21977 -

 (1) בפסקה (2), במקום הםיפה המתחילה במלים ״יחד עם תעודה ציבורית״ יבוא
 ״יחד עם תעודה ציבורית על תקופת עיסוקו של המבקש בעריכת דין תוך תיאור מפורט של

 העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל האחת מתקופות עיסוקו״.

 (2) בפסקה (5), בסופה יבוא: ״תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור״.

 (3) בפסקה (6), במקום המלים ״שלא הורשע המבקש בפלילים בחוץ לארץ״ יבוא
 ״שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ״.

.1 

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 כ״ב בתמוז התשמ״ח(10 ביולי 1988)
 (חמ 3-1413)

, עמי 120. ו ׳  1 ם״ח התשל׳

, עמי 1523. ת התשמ״ג ״ , עמי 1724: ק ז ת התשל״ ״  2 ק

 תקנות שעת חירום (סמכויות כניסה לחצדים), התשמ"ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948', אני מתקין
 תקנות שעת חירום אלה:

 1. בתקנות שעת חירום אלה -

 ״המפקח הכללי״ - המפקח הכללי של משטרת ישראל!

׳א, עמ׳ 306. ס׳ אי, עמ׳ 1; ס״ח התשמ׳ , תו  י עייר התש״ח

 תיקון תקנה 30

25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ו ל א ת 5128, י״ב ב ו נ ק ת בץ ה  1058 קו



 ״מפקד המחוז״ - מפקד משטרת מחוז כמשמעותו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-
;21971 

 ״השר״ - שר המשטרה.

 2. (א) ראה המפקח הכללי כי מטעמי בטחון הציבור, דרושות למשטרה בתחום אזור מסויים הכרזת סמכות
ת ד ח ו י  סמכויות מיוחדות של כניסה לחצרים לצורך תצפית מהם(להלן - האזור), רשאי הוא, באישור שר מ

 המשטרה, להכריז על כך, ומשעשה כן, יחולו באזור תקנות אלה.

 (ב) .הכרזה לפי תקנת משנה (א) תפורסם בדרך שיורה עליה השר.

 (ג) משפסקו טעמיה של ההכרזה, יכריז המפקח הכללי על ביטולה.

 3. (א) מפקד המחוז רשאי בהוראה בכתב לקבוע כי, מטעמי בטחון הציבור, יש להציב סמכות מפקד
ז י ח  תצפית של המשטרה על גג מבנה המצוי באזור (להלן - הוראת תצפית). מ

 (ב) מפקד המחוז יפרט בהוראת התצפית את מען המבנה ואת תקופת התצפית ובלבד
 שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות! מפקד המחוז רשאי להאריך בכתב את הוראת התצפית

 לתקופה נוספת שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות.

 (ג) לפי בקשה חתומה בידי מפקד המחוז רשאי בית־משפט השלום להאריך את תקופת
 התצפית, כפי שיקבע.

 4. (א) שוטר מוסמך לתפוש חזקה ולהציב תצפית על גג מבנה שניתנה לגביו הוראת סמכויות שוטר
 תצפית, ולצפות ממנו! ולענין זה רשאי הוא להיכנס לחצרים, לרבות לדירת מגורים ולעסק, לשם

 מעבר אל גג התצפית, אם לא מצא דרך גישה אחרת להגיע אליו.

 (ב) שוטר רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש להפעלת סמכותו לפי תקנה זו
 ולמניעת הפרעה או התנגדות.

 5. (א) שוטר יציג הוראת תצפית בעת כניסתו למבנה אלא אם כן הורה לו מפקד המחוז הצגת הוראת
 אחרת.

 (ב) לא יורה מפקד המחוז כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן טעמי בטחון דחופים
 מונעים מסירת העתק הוראת התצפית לשוטר.

ם בר לב י י  כ״הבתמוזהתשמ״ח(10 ביולי1988) ח
 (חמ 0-2106 שר המשטרה

וסח חדש 17, עמי 390. , נ  דיני מדינת ישראל

 צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס)
 (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לפקודת המכס', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תיקון התוספת
 התשל״ג-21972, בטור א/ במקום פרט ״85.14.3000״ יבוא ״85.18.5100״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988). תחילה

ם י ס  ח׳ בתמוז התשמ״ח(23 ביוני1988) משה נ
 (חמ 3-2112) י שר האוצר

וסח חדש 3, עמ׳ 39¡ ם״ח התשכ״ח, עמי 157. , נ נת ישראל  דיני מדי
ג, עמי 2017. ׳ ת התשל׳ ״  ק

ל התשמ״ח, 25.8.1988 1059 ו ל א ת 5128, י׳׳ב ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשמ׳'ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 116ד(ד) ו־145 לחוק הבחירות לכנסת ן נוסח משולב],
 התשכ״ט-1969', בהמלצת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובהסכמתה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג-21973 (להלן - התקנות העיקריות),
 בהגדרת ״קלפי״, בסופה יבוא: ״ובבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר - כהגדרתו בתקנה 104ז״.

 תיקון תקנה 1

 במקום תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:

 16. (א) הועדה המרכזית תכין טפסים של חוברות כאמור בתקנה 12 וכל
 אדם רשאי להשיגם במשרדי הועדה המרכזית בכל יום עבודה, למעט יום שישי
 בשבוע, בין השעות 8.00 עד 13.00 ובין 14.00 עד 18.00, החל ביום שקבעו

 יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו.

 (ב) אין למחוק שמות מועמדים בטופס.

 (ג) אין לשנות׳ בטופס את המספרים הסידוריים שליד שמות המועמדים:
 עדיפות מועמד להיבחר תהיה לפי סדר הופעת שמו ברשימה.

 (ד) מוגשת רשימה על ידי בוחרים, מותר להחתים את המגישים,
 קבוצות קבוצות, במספר חוברות בדרך זו:

 (1) בכל חוברת יסומן בחלקו העליון של עמוד מם׳ 1 המספר
 הסידורי שלה:

 (2) בעמוד מס׳ 1 יירשמו כל הפרטים הדרושים הנקובים בו(להלן
- הפרטים הדרושים):

 (3) בכל חוברת יירשמו שמותיהם של כל המועמדים, והפרטים
 הדרושים:

 (4) שמות המועמדים חייבים להופיע בסדר זהה בכל החוברות.

 (5) החתמת המגישים תיעשה רק אחרי מילוי הפרטים הנקובים
 בפסקאות (1) עד (4):

 (6) אין לפרק חוכרת ואין להחתים מגישים על דפים בודדים.

 (ה) חתמו מגישי רשימת מועמדים במספר חוברות, יראו באדם החתום
 ראשון בחוברת המצויינת במספר סידורי 1 את בא־כוח המגישים, ואת הבא
 אחריו כממלא מקומו, אלא אם כן צויין בא־כוח הרשימה או ממלא מקומו באופן

 מפורש״.

 החלפת תקנה 16 2.

ת טופס ש ג ה  ״
ת מועמדים מ י ש  ר

 החלפת תקנה 17 3. במקום תקנה 17 לתקנות העיקריות יבוא:

ת 17. (א) טופס 4 או 5 כאמור בתקנה 12 ייכתב בכתב ברור: ברשימת ו ר ב ו י ח  ״מילו

 מועמדים, כתב בלתי ברור שאינו ניתן לפענוח ייחשב כליקוי הניתן לתיקון
 בהתאם לחוק.

 (ב) אין לרשום פרטים כלשהם בחלקי הטופס המיועדים לשימוש משרדי
 בלבד.

 י ם״ח התשכ״ט, עמי 103.
, עמי 1978. ג ״ ל ש ת ת ה ״  2 ק

25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ת 5128, י״ב באלו ו נ ק ת  1060 קובץ ה



ת 17א. חוברות רשימות המועמדים ייבדקו כאמור להלן: ו ר ב ו  בדיקת ח
ת המועמדים ו מ י ש  ר

 (א) הועדה המרכזית תצלם את רשימות המועמדים ורשימות המגישים
 באופן שבצילום לא ייראו הכינוי והאות המוצעים לרשימות.

 (ב) הועדה המרכזית תבדוק אם צורף כתב הסכמה לגבי כל מועמד
 הרשום ברשימת מועמדים ותציין כל מועמד שכתב ההסכמה שלו לא

 צורף.

 (ג) נמצא בכתב הסכמה כי למועמד אזרחות גם של מדינה אחרת, תבדוק
 הועדה המרכזית אם צורפו לכתב ההסכמה כל המסמכים שצויינו בו, וכתב
 ההסכמה ,בצירוף ממצאי הועדה המרכזית יועברו ליושב־ראש הועדה

 המרכזית.

 (ד) (1) הועדה המרכזית תעביר את רשימות המועמדים המצולמות
 למיכון אשר יקלוט במחשב כל רשימת מועמדים בנפרד למעט

 המועמדים אשר לא צירפו כתב הסכמה כנדרש.

 (2) המיכון יעביר לועדה המרכזית רשימות המועמדים כפי
 שנקלטו ואשר צויין בהן:

 (א) כל מועמד אשר שמו מופיע גם ברשימת מועמדים אחרת
 ובאיזו רשימה.

 (ב) כל מועמד שלא נתמלאו לגביו תנאי הגיל והאזרחות
 האמורים בסעיף 6 לחוק־יםוד: הכנסת3.

 (ה) הועדה המרכזית תציין ברשימות המגישים כל מגיש שלגביו נמצא
 ליקוי כאמור להלן:

 (1) כתב בלתי ברור שאינו ניתן לפענוח.

 (2) אי־ציון מספר זיהוי, שם פרטי או שם משפחה.

 (3) העדר חתימת מגיש.

 (ו) הועדה המרכזית תעביר את רשימות המגישים המצולמות למיכון
 אשר יעביר לועדה המרכזית את רשימות המגישים כפי שנקלטו ואשר צויין

 בהן:

 (1) פרטיו האישיים של כל מגיש שאינו רשום בפנקס הבוחרים.

 (2) כל מגיש אשר פרטיו האישיים המופיעים ברשימה אינם
 תואמים את הפרטים הרשומים בפנקס הבוחרים.

 (3) כל מגיש ששמו רשום גם ברשימת מגישים אחרת.

 (4) כל מגיש אשר שמו מופיע ברשימה אחת יותר מפעם אחת.

 (ז) מהימנות הפרטים שברשימות המגישים ייבדקו על ידי משטרת
 ישראל על פי פניית יושב־ראש הועדה או בכל דרך אחרת שיורה יושב־ראש

 הועדה״.

 4. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בסופה יווםף: ״והיא תהווה חלק בלתי נפרד מרשימת תיקון תקנה 18
 המועמדים״.

ח, עמ׳ 69. ׳ ׳  3 ס׳׳ח התשי

׳ח, 25.8.1988 1061 ל התשמ׳ ו ל א ת 5128, י״ב ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 תיקון תקנה 30 5. בתקנה 30(2) לתקנות העיקריות, במקום ״ובכלי שיט״ יבוא ״אסירים ועצירים ובכלי

 שיט״.

ק י״א1 6. אחרי פרק י״א לתקנות העיקריות יבוא: י  הוספת פ

 ״פדל! י״א1: בחירות בבתי םוהר ובבתי מעצר

- ה ת 104ז. בפרק ז ו ר ד ג  ה

 ״ועדת קלפי״ - ועדת קלפי שמונתה לפי סעיף 116ג לחוק!

 ״קלפי״ - ארגז מתכת ובו מכסה (להלן - מכסה הקלפי) הניתן לנעילה במנעול
 (להלן - מנעול המכסה): במכסה הקלפי חריץ להכנסת מעטפות ולוחית מתכת
 לכיסוי החריץ (להלן - מכסה החריץ) הניתנת לנעילה בשני מנעולים (להלן -
 מנעולי מכסה החריץ); בגב הקלפי תא מיועד לאחסון פרוטוקולים ורשימות

 מצביעים.

ה 104ח. לפני התחלת ההצבעה תעשה ועדת הקלפי(להלן בפרק זה - הועדה) ע ב צ ה ה ל  הכנ

 את הפעולות הבאות:

 '(1) תכין ותבדוק את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה
 באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה
 והימצאות מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים בתא ההצבעה:

 (2) תבדוק אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה החיצוניות
 כשרות: נמצאו מעטפות פגומות, תכניסן למעטפת אריזה מיוחדת:
 את מעטפת האריזה תסגור בנייר דבק וחברי הועדה יחתמו עליה
 באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק והחלק השני על גבי

 המעטפה עצמה:

 (3) שניים מחברי הועדה יחתמו על מעטפות ההצבעה במשבצת
 המיועדת לכך ויניחו את המעטפות החתומות בקופסה נפרדת:

 (4) תבדוק שהקלפי ריקה ותאפשר גם לנוכחים האחרים במקום
 לערוך בדיקה כאמור, תנעל את מכסה הקלפי במנעול בטחון המיועד

 לכך, ותניח את הקלפי על השולחן שלידו הם יושבים.

ה 104ט. לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בסעיף 74 לחוק תיערך ההצבעה על פי ע ב צ ה  סדרי ה

 סדר הפעולות הבא:

 (1) אחד מחברי הועדה ירשום את שם הבוחר ברשימת המצביעים
 בעותק אחד של הפרוטוקול שנערך לפי הוראות תקנה 104 י.

 (2) הועדה תמסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה כאמור בתקנה
 104ח.

 (3) הבוחר ייכנס לתא ההצבעה ושם ישים את פתק ההצבעה בתוך
 מעטפת ההצבעה ויחזור לועדה:

 (4) הבוחר יקבל מאת הועדה מעטפת הצבעה חיצונית מאלה
 שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את מעטפת ההצבעה

 בתוכה:
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 (5) אחד מחברי הועדה יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית,
 במשבצות המיועדות לכך, את שם המצביע, שם אביו, מספר זהותו

 במרשם האוכלוסין ומענו לפי הרשום בתעודת הזהות שלו.

 (6) 2 מחברי הועדה והבוחר יחתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית
 במקום המיועד לכך והבוחר יסגרנה בהדבקה!

 (7) הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי!

 (8) אחד מחברי הועדה יטביע בתעודת הזהות של הבוחר, במקום
 המיועד לכך, את החותמת שנתקבלה לשם כך מהועדה המרכזית!

 (9) אחד מחברי הועדה ירשום את שמו של הבוחר ברשימת
 המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את תעודת הזהות

 שלו.

 104 י. הועדה תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה בשני עותקים! הפרוטוקול
 יהיה בהתאם לטופס 27א שבתוספת! עם תום ההצבעה יחתמו חברי הועדה על
 שני עותקי הפרוטוקול. הועדה תנהל פרוטוקול נפרד לכל בית סוהר או בית

 מעצר שבו נערכה ההצבעה! מזכיר הועדה יערוך את הפרוטוקול.

 104יא. הועדה תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד
 הכניסה למקום הקלפי, באופן הנראה לעין כל, הודעה מטעם יושב ראש הועדה
 המרכזית על פתקי הצבעה פסולים כאמור בתקנה 83¡ ההודעה תסופק על ידי

 הועדה המרכזית יחד עם חומר הבחירות.

 104יב. היתה הקלפי ניידת, בין אגפים של אותו בית סוהר או בית מעצר או
 בין בתי סוהר או בתי מעצר (להלן בסעיף זה - מתקן),.תפעל הועדה כלהלן:

 (1) תרשום בפרוטוקול את שעת תחילת ההצבעה, שעת סיום ההצבעה
 ומספר המצביעים בכל אגף או מתקן.

 (2) הסתיימה ההצבעה במתקן או באגף, תפעל הועדה כדלקמן:

 (א) תרשום בפרוטוקול את שעת סיום ההצבעה ואת מספר
 המצביעים באותו מתקן או אגף.

 (ב) תרשום בפרוטוקול את מספרי שני מנעולי הבטחון המיועדים
 לנעילת מכסה החריץ.

 (ג) תכניס את הפרוטוקול ואת רשימת המצביעים לתוך התא
 המיועד לכך בקלפי!

 (ד) תכסה את חריץ הקלפי במכסה החריץ ותנעל את מכסה החריץ
 במנעולים שמספרם נרשם בסעיף קטן (ב) לעיל.

 (ה) תארוז את מעטפות ההצבעה, המעטפות החיצוניות ופתקי
 ההצבעה.

 (3) הקלפי תועבר לאגף או למתקן הנוסף בליווי צמוד של חברי הועדה
 ושוטר או סוהר.

 .(4) באגף או במתקן הנוסף תפעל הועדה כאמור בתקנה 204ח (1) עד
 (3)! מזכיר הועדה ישבור את מנעולי מכסה החריץ לעיני חברי הועדה

ל ו ק ו ט ו ר ל פ יהו  נ

 הודעה על
ה ע ב צ י ה ק ת  פ

ם לי  פסו

י  קלפ
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 וירשום את מספרי המנעולים בפרוטוקול וכן ירשום את תחילת שעת
 ההצבעה.

לת הקלפי 104 יג. (א) בתום שעות ההצבעה שנקבעו, ואחרי סיום ההצבעה, תפעל עי  נ

ה הועדה כלהלן: ז ע י ה ל ת ר ב ע ה  י

ת 1 י ז  המרכ

 (1) תסיים את עריכת הפרוטוקול וחבריה יחתמו עליו: לא חתם
 אחד מהם, יציין יושב ראש הועדה את הסיבה לכך, והפרוטוקול לא

 ייפסל בשל כך.
 (2) עותק אחד של הפרוטוקול ושל רשימת המצביעים יוכנס לתוך

 הקלפי: את העותק ישמור בידיו יושב ראש הועדה.

 (3) תנעל את הקלפי כאמור בתקנה 104 יב(2).

 (4) תארוז את הציוד וחומר ההצבעה שנותר ללא שימוש
 כהוראות תקנה 93(1) ו־(2), בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 (ב) מיד עם גמר הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) תועבר הקלפי
 ישירות לועדה המרכזית בליווי שניים מחברי הועדה לפחות, שאחד מהם הוא

 יושב ראש הועדה וכן שוטר מלווה.
ת 104 יד. הוראות תקנות 104 ב עד 104 ו יחולו גם על ספירת קולות אסירים ו ל ו ת ק ר , פ  ם

ם יעצ-ר-ס ועצירים בשינויים המחוייבים לפי הענין. רי  אסי

 תיקון התוספת 7. בתוספת -

 (1) במקום טופס 6 יבוא:
ס 6 פ ו ט  ״
 (תקנה 18)

 ״לכבוד
 ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השתים עשרה
 ירושלים

 אני הח״מ מצהיר בזה, כי:

 א. פרטים אישיים

 1. שם משפחתי הוא

 2. שם המשפחה הקודם היה

 3. שמי(ותי) הפרט(ים) הוא (הם)

 4. נולדתי בתאריך

 5. ארץ לידה

 6. תאריך לידה

 5. ״ משלח ידי הוא

 6. כתובתי למשלוח הודעות מטעם ועדת הבחירות היא:

 7. מספר הזהות הוא
 סב ספרות סדרה

. ע ב ת ק ו ר י ש ן יציין גם אס הוא ב ו וקצי ת ג ר ל יפרט את ד ״ ה צ בד מדינה או חייל ב  מועמד שהוא עו
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 ב. כשירות להיות מועמד

 1. אני.אזרח ישראלי בהתאם לחוק האזרחות, התשי׳׳ב-1952

 ••[_] לפי מיטב ידיעתי אין לי אזרחות גם של מדינה אחרת

 • ויש לי אזרחות גם של מדינת
 (ציון שם המדינה)

 • אני מחזיק/איני מחזיק דרכון או תעודה אחרת המעידה על היותי אזרח
 של אותה מדינה.

 • דיני המדינה הנ״ל אינם מאפשרים את שחרורי מאזרחות זו.

 • דיני המדינה הנ״ל מאפשרים את שחרורי מאזרחות זו ועשיתי את כל הדרוש מצידי
 לשם שחרור מאזרחות זו כדלקמן:

״ מצורפים/לא מצורפים עותקים/צילומים של פניותי לשם שחרורי מאזרחות זו.  ״

 מספר המסמכים המצורפים

 *** מצורפים/לא מצורפים צילומי התשובות לפניותי

 מספר המסמכים המצורפים

 2. ,לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני בעל זכות להיבחר ולא נמנע ממני להיות מועמד לכנסת
 בהתאם להוראות שבסעיפים 6(ב) ו־7 לחוק־יםוד:׳ הכנסת, ובהתאם לסעיף 56 לחוק

 הבחירות לכנסת [נוסח משולב ן, התשכ״ט-1969.

 (ראה נוסח הסעיפים מעבר לדף).

 ג. הסכמה להיות מועמד

 אני מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד לחברות בכנסת השתיםיעשרה ברשימת המועמדים
 שהוצע בשבילה הכינוי

 תאריך חתימת ידו של המועמד

ת. ת המתאימו ו צ ב ש מ ת או ב צ ב ש מ  ״• נא לסמן v ב

״ ותר. ק את המי  *** נא למחו

 (2) אחרי טופס 27 יבוא:

ס 27א פ ו ט  ״
 (תקנה 0104

 ״ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 בחירות בבתי פוהר וכבתי מעצר
ל ו ק ו ט ו ר  פ

 ממהלך ההצבעה בבית סוהר/בית מעצר״

 1. שמות חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי:

. ת שם המתקן תר והשלם א ו  • מחק 'את המי
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ד  שם משפחה שם פרטי מס׳ זהות תפקי

 יושב ראש
 חבר
 חבר

 מזכיר

 2. ביום בשעה נתכנסו ה״ה:

1 

2 

 בדקו את הקלפי ומצאוה ריקה: התקינו ובדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה
 באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה.

 ** בדקו את הקלפי ומצאוה נעולה: התקינו ובדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה
 באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה.

 3. סופקו לועדת הקלפי (להלן - הועדה) מעטפות הצבעה ו־
 מעטפות חיצוניות.

. ר ממתקן למתקן ב ע ה של מ ר ק מ סח זה ב ו • יש למלא נ • 

 הצבעה באגפים 4

 ***4. מיד עם גמר ההצבעה בכל אחד מהאגפים המנויים להלן פעלה הועדה לפי הוראות תקנה
 104יב (2) כמפורט להלן:

 (א) ההצבעה באגף החלה בשעה והסתיימה בשעה

 הצביעו בוחרים בהתאם לרשימה המצורפת לפרוטוקול.

 מכסה החריץ ננעל במנעולים שמספריהם הם ו־

 (ב) מנעולי מכסה החריץ נשברו ונמצא שמספריהם הם ו־

 ההצבעה באגף החלה בשעה והסתיימה
 בשעה הצביעו בוחרים בהתאם לרשימה המצורפת

 לפרוטוקול.

 מכסה החריץ ננעל במנעולים שמספריהם הם ו־

 (ג) מנעולי מכסה החריץ נשברו ונמצא שמספריהם הם ו־

 ההצבעה באגף החלה בשעה והסתיימה
 בשעה הצביעו בוחרים בהתאם לרשימה המצורפת

 לפרוטוקול.

 מכסה החריץ ננעל במנעולים שמספריהם הם ו־

 (ד)

!< 
. תו מתקן ר מאגף לאגף באו ב ע ל מ ה ש ר ק מ ף זה ב • יש למלא סעי • • 
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 סיום ההצבעה כמתקן

 5. (א) מיד עם גמר ההצבעה במתקן פעלה הועדה למי הוראות תקנה 104יג.

 (ב) ההצבעה במתקן החלה בשעה והסתיימה בשעה

 הצביעו.. בוחרים.בהתאם לרשימה המצורפת לפרוטוקול.

 מכסה החריץ ננעל במנעולים שמספריהם הם ו־ ^.. .

 6. נשארו מעטפות הצבעה ו מעטפות חיצוניות ללא שימוש.
 המעטפות נארזו בצרורות נפרדים.

 7. פרוטוקול זה ורשימות המצביעים המצורפות נערכו ב־2 עותקים: עותק אחד הוכנס לתוך
 הקלפי לפני חתימתה ועותק אחד נשמר בידי יושב ראש הועדה.

 8. הערות

 9. חתימת ידם של הנוכחים בעת עריכת הפרוטוקול וסיומו:

ד שם משפחה שם פרטי חתימה  התפקי

 רשימת מצביעים במתהן/אגף
ם שם מס׳  מם׳ מס׳ ש

ר ה ו ר י ס י צ ר ע י ס ת א ב בי ו ח ב ר  סידורי זהות משפחה פרטי הישו

ר י מ ק ש ח צ  ט״ז בסיון התשמ״ח (1 ביוני 1988) י
 (חמ 3-1419) ראש הממשלה ושר הפלם

 בהמלצת הועדה המרכזית לכנסת השתים עשרה ובהסכמתה.

ג ר ב ד ל ו ר ג ז ע י ל  א
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השתים־עשרה
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 צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 11), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, ה תשמ״א-1981', אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״ג-11983, בסופה יבוא:
 השלישית

 ״32. דבר נוזלי באריזות הקטנות מ־1 ק״ג״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ובתמוזהתשמ״ח(11 ביולי1988) א
 (חמ 3-1556) שר התעשיה והמסחר

׳ח, עמי 82.  1 ם״ח התשמ״א, עמי 248: התשמ׳

, עמ׳ 862: התשמ״ח, עמי 801. ת התשמ״ג ״  2 ק

 צו הרופאים (אגרת רשיון והיתר זמני) (תיקון), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדשן, התשל״ט-1979', ובאישור
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-21983, בסעיף 1 לצו, במקום ״32

 שקלים חדשים״ יבוא ״182 שקלים חדשים״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו, במקום ״20 שקלים חדשים״ יבוא ״95 שקלים חדשים״.

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  י״גבאבהתשמ״ח(27ביולי1988) ש
 >חמ 3-166) שרת הבריאות

סח חדש 30, עמ׳ 594. ו ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

׳ד, עמי 49. ת התשמ׳ ״  2 ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 לשירותים רפואיים במכשירים) (תיקון), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 לשירותים רפואיים במכשירים), התשמ״ח-1988'׳, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) , המחיר המרבי בעד טיפול ריסוק אבנים על קולי חוץ גופי בליטוטריפטר(מסוג
̂נ1}.1< הוא 550 שקלים חדשים״. < 

 כ״ט בתמוז התשמ״ח(14 ביולי 1988)
(3  (חמ1978-

ם י ס ו משה נ נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש
 שרת הבריאות שר האוצר

, עמי 2.  1 סייח התשמ״ו

ת התשמ״ח, עמי 349. ״  2 ק

25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ו ״ב באל ת 5128, י ו נ ק ת בץ ה  1068 קו



 צו שעת חירום(יציבות מחירים במצדכים ובשירותים(מחיר מדבי לחלקי חילוף
 למכונות חקלאיות שיובאו לישראל) (תיקון), התשמ"ח-988ן

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7(א) ו־21(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו~1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מחיר מרבי לחלקי חילוף תיקו! סעיף 1
 למכונות חקלאיות שיובאו לישראל), התשמ״ו-21985, בסעיף 1, במקום הגדרת ״השער הקובע״

 יבוא:

 ״״השער הקובע״ - 1.56 שקלים חדשים לדולר של ארצות הברית של אמריקה.״

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בניסן התשמ״ז (7 באפריל 1987). תחילה

 ח׳ בניסן התשמ״ז(7 באפריל 1987)
 (חמ 3-785)

ה נ ח מק י ן י ר ם א י ס  משה נ
 שר האוצר שר החקלאות

, עמ׳ 2.  י ס״ח התשמ״ו
, עמי 34. ת התשמ״ו ״  2 י ק

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק תפר, תיקון),
 התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, בפרט תיקון פרט(מג<
 _ בתוספת הראשונ

 (1) במקום הפסקה המתחילה במלים ״בפרט זה, ״מפה״״ והמסתיימת במלים
 ״ובמשרד המועצה האזורית״ יבוא ״בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור עמק חפר
 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 החתומה בידי ביום כ״ג בתמוז התשמ״ח (8 ביולי
 1988), אשר העתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על

 מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי המועצה האזורית עמק חפר, כפר ויתקין.״

 (2) שם הישוב ״איבתאן(כולל משטרת איבתאן)״ בטור א׳ והשטח המתואר לצידו
 בטור ב׳ - יימחקו.

 (3) שם הישוב ״ביר־א־סיכה״ בטור א׳ והשטח המתואר לצידו בטור ב׳ - יימחקו.

 (4) שם הישוב ״ימה״ בטור א׳ והשטח המתואר לצידו בטור ב׳ - יימחקו.

 (5) שם הישוב ״מרג׳ה״ בטור א׳ והשטח המתואר לצידו בטור ב׳ - יימחקו.

סח חדש 9, עמי 256. ו , נ  1 דיני מדינת ישראל

, עמי 841 ו , עמי 1107 ו־1849: התשב״ד, עמי 66 ו־824! התשכ״ ג , עמי 1907; התשכ״ ב ״ כ ש ת ״ח, עמי 1321: ה ת התשי ״  2 ק

, עמי 2278! ז ״ ל ש ת , עמי 1103; ה ו ״ , עמי 2056; התשכ״ט, עמי 976; התשל״ה, עמי 720; התשל  ו־2047! התשכ״ז
 התש״ם, עמי 2122.

ל התשמ״ח, 25.8.1988 1069 ת 5128, י״ב באלו ו נ ק ת בץ ה  קו



 (6) מתחת לקו המפריד, במקום הקטע המתחיל במלים ״הגושים: 8648, 8659
 בשלמותם״ והמסתיים במלים ״4 וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 8846 כמסומן במפה״
 יבוא ״חלקות 11, 17, 18, 22 ו־24 עד 37 וחלקי החלקות 7, 16 ו־32 כמסומן במפה

 בגוש 8659״.

ר י מ צחק ש  כ״גבתמוזהתשמ״ח(8ביולי1988) י
) ראש הממשלה ושר הפנים m 3-136 

 צו המועצות המקומיות (ג) (תיקון, זמר), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953, אחרי פרט (צא) יבוא:

 ״(צב) המועצה המקומית זמר.

 תאריך.הקמתה: ביום פרסום צו זה.
 תחום המועצה:

 גושים: 8643, 8644, 8648 עד 8652, 8656, 8658 ו־8660 בשלמותם.

 8653 פרט לחלקות 14, 20, 37, 38 ו־40;

 8657 פרט לחלקות 34 עד 37 ד63 וחלקי חלקות 55, 61, 62 ו־64 כמםומן במפה הערוכה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ט בתמוז התשמ״ח (14 ביולי 1988),
 שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,

 ובמשרד המועצה המקומית זמר (להלן - המפה).

 8659 פרט לחלקות 11, 17, 18, 22, 24 עד 31, 35 עד 37 וחלקי חלקות 7, 16 ו־32 כמסומן
 במפה.

 חלקות: 1 עד 5, 11 עד 13, 24, 25 וחלק מחלקה 26 בגוש 8642 כמסומן במפה:

 7 עד 13, 15 עד 22 וחלקי חלקות 6, 14, 27, 32 ו־52 בגוש 8645 כמסומן במפה!

 22, 24 וחלקי חלקות 9, 23 ו־26 בגוש 8646 כמסומן במפה:

 24 עד 26, 34 וחלקי חלקות 1 עד 5, 23, 27, 31 (דרך) ו־36 בגוש 8654 כמסומן במפה:

 1 עד 3, 49 עד 53 ד55 בגוש 8662.״

 2. המועצה המקומית זמר תהא חליפתם של הועדים המקומיים ימה, ביר אל סיכה, מרג׳ה
 ואיבתאן(להלן - הועדים המקומיים הקודמים), הן לזכויותיהם והן לחובותיהם ולהתחייבויותיהם
 והן למעמדם לכל ענין אחר, ובין השאר לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי

 חובה אחרים שהטילו הועדים המקומיים הקודמים וטרם נגבו.

 3. הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה לפני אחד מהועדים המקומיים הקודמים או
 ברשות מרשויותיו או לפני בתי דין שהקימו או שאזור שיפוטם נקבע באופן הכולל את תחומו -
 ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה המקומית זמר או ברשות מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה

 או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחומה - הכל לפי הענין.

 הוספת פרט
 (צב) לתוספת

 הראשונה

 המועצה המקומית
 זמר היא

 חליפתם של
 הועדים המקומיים

 הקודמים

 המשכת הליכים

וסח חדש 9, עמ׳ 256. , נ  דיני מדינת ישראל
ג, עמי 1174.- התשמ׳י׳ז, עמ׳ 1027. ׳ ׳ ת התשי ״  ק

25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ,י״ב באלו ת 5128, ו נ ק ת  1070 קובץ ה



כר -  עררים ו
 הארכת מועדים

 חוקי עזר,
 תקנות, רשיונות

 והיתרים

 אופן הטלת
 הארנונה וחלוקתה

 אופן חלוקת
 המכסות והתשלומים

 סמכויות גביה

 4. אדם שהיה רשאי להגיש, ערב תחילתו של צו זה, ערר, ערעור או כיוצא באלה לרשות של
 אחד מהועדים המקומיים הקודמים, יהיה רשאי להגישם לרשות של המועצה המקומית זמר: המועד

 האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא״ באלה כאמור יוארך בשלושים ימים נוספים.

 5. חוקי העזר והתקנות האחרות, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו
 כדין בידי המועצה האזורית עמק חפר או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים
 לפי הענין, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל וזיקוק או עד שהמועצה המקומית

 זמר או רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם מכוח כל חיקוק.

 6. החלטות המועצה האזורית עמק חפר בדבר הטלת מכסות ותשלומי מיסים ואופן גבייתם,
 יעמדו בתקפם בתחום המועצה המקומית זמר, בשינויים המחויבים לפי הענין.

 .7 25% משיעורי המכסות ותשלומי המסים שהוטלו כדין על ידי המועצה האזורית עמק חפר
 בתחום המועצה המקומית זמר לשנת הכספים 1988/89 (להלן - המכסות והתשלומים) ייוחדו,
 לאחר גבייתם, למועצה האזורית עמק חפר, ו־75% משיעורי המכסות והתשלומים כאמור - ייוחדו

 למועצה המקומית זמר.

 8. לצורך גביית 75% משיעורי המכסות והתשלומים כאמור בסעיף 7 יהיו למועצה המקומית
 זמר סמכויות הגביה הנתונות למועצה מקומית על פי כל דין.״

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 כ״ט בתמוז התשמ״ח(14 ביולי 1988)
 (חמ 3-701)

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 י צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשמ״ח-1988
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, והמועצה

 האזורית מטה יהודה, אני מורה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי מטה יהודה (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה

 (מרחב תכנון מקומי מטה יהודה), ישונה, וקטע מגבולו יהיה בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט
 הערוך בקנה מידה 1:2500 שנחתם בידי ביום ט״ו באייר התשמ״ח (2 במאי 1988) כך שגבולותיו

 יתאמו את תחומי מועצה אזורית מטה יהודה3 ומועצה מקומית מבשרת ציון4.

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

 ט״ו באייר התשמ״ח(2 במאי 1988)
(3  (חמ1113-

ה, עמ׳ 308. ׳ ׳  סייח התשנ
ה, עמ׳ 810. ׳ , עמ׳ 277! התשמ׳  ק׳׳ת התשל״ז

, , עמ׳ 199; התשל״ד ו , עמ׳ 1313! התשכ״ו , עמי 1444: התשכ״ה, עמ׳ 1525: התשכ״ז ת התשמ״ח, עמ׳ 1256! התשכ״ד ״  ק
ח, עמי 937. ׳ .808: התשמ׳ , עמ׳ 1641; התש״מ, עמי 2121; התשמ״ה, עמי  עמ׳ 382! התשל״ו

, עמ׳ 1641. ו ״  ק׳-ית התשל

1071 25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ו ת 5128, י״ב באל ו נ ק ת  קובץ ה



 צו התכנון והבניה (לודימ), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, והמועצה

 האזורית גזר, אני מורה לאמור:

 1 . מרחב תכנון מקומי לודים (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה (לודים),
 התשמ״ד-21984, ישונה וקטע מגבולו יהיה בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:2500 שנחתם בידי ביום ט׳׳ו באייר התשמ״ח (2 במאי 1988) כך שגבולותיו יתאמו את תחומי

 המועצות האזוריות גזר3, מודיעים4, ועמק לוד5.

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, וכל

 מעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 הוראת מעבר 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב

 התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

ר י מ ק ש ח צ  ט״ובאיירהתשמ״ח(2במאי1988) י
 (חמ 3! 3-11) ראש הממשלה ושר הפנים

 1 ס״ת התשכ״ה, עמ׳ 308.

ת התשמ״ד, עמי 1404. ״  •י ק
, ח ״ מ ש ת , עמי 1401¡ ה , עמ׳ 72; התשמ״ו , עמי 1999; התשכ״ז ו , עמי 140; התשכ״ ג , עמי 2533; התשכ״ ב ״ כ ש ת ת ה ״  3 ק

 עמי 937.
, עמי 1124! , עמי 2353! התשכ״ט, עמי 48; התשל״ז ״ח, עמי 1339; התשי״ט, עמי 1734; התשכ״ז ת התשי ״  י ק

, עמי 1300; התשמ״ה, עמי 72. ב ״ מ ש ת  ה
, עמי 14. , עמי 1404: התשמ״ו ב ״ מ ש ת , עמי 75; התשל״ח, עמי 687; ה ת התשכ״ז ״  5 ק

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

25.8.1988 , ח ״ מ ש ת ל ה ו ת 5128, י״ב באל ו נ ק ת  1072 קובץ ה

 המחיר 1.60 שקל חדש 0334-2883 א188 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




