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צו בתי הסוהר)שחרור מינהלי()קביעת תקן כליאה( ,החשס-ד2004-
תקנות הרשויות המקומיות)סדרי בחירות()תיקון/התשם״ד2004-
צו התכנון והבניה)אשדוד( ,התשס״ד2004-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים־ארציות()הוראת שעה(,
י55
:
התשס־ד2004-
557
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת רמת פיקוח()הוראת שעה()מסי  ,(7התשם״ד2004-
כללי חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם )השתתפות בהוצאות משפטיות()תיקון(,
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התשם־ד2004-
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צו בתי הסוהר )שחדור מינהלי()קביעת תקן כליאה( ,התש0״ד2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב,'1971-
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
קביעת תקן
כליאה
תוקף

.1

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא  11,450מקומות כליאה.

.2

תוקף צו זה עד יום י״ד באלול התשם״ד )1ג באוגוסט .(2004

כ׳ באייר התשם״ד ) 11במאי (2004
)חמ (3-2239

צחי ה ג ג ב י

השר לביטחון הפנים
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ו ,2עמי  ;459סייח התשנ־ג ,עמי .103

תקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות()תיקון( ,התשס״ד2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיף דוגר( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה965-וי
)להלן  -החוק( ,ובהתאם לסעיף 8ו)א( לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

הוספת תקנה 6ד

בתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( ,התשב״ה , 1965-אחרי תקנה 6ג יבוא:
2

־בדיקת הבקשות 6ד) .א( השר רשאי למנות בודק מקצועי ,לבדיקת בקשות שהוגשו לפי
סעיפים )17ב( ו־)18א( לחוק; בודק כאמור יהיה משפטן.
)ב( הבודק ימיין את הבקשות שהתקבלו ,יבדוק את הראיות
שצורפו לבקשות וימליץ לשר ,באמצעות המפקח הארצי על הבחירות,
האם לקבל את הבקשה או לדחותה.״
ד׳ באייר התשס׳׳ד ) 25באפריל (2004
<חמ (3-743
!
י ס״ח התשב״ה ,עבר  ;248התשם־ג ,עמי .368
ק־ת התשכ־ה ,עמי  ;2688התשס״ג ,עמי .1085

א ב ר ה ם פורז
שר הפנים

2

צו התכנון והבניה )אשדוד( ,התשס״ד2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם
הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
תיקון מרחב
תכנון מקומי
הפקדת עותקים
של התשריט

מרחב תכנון מקומי אשדוד )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון והבניה
.1
)אשדוד( ,התש״ס , 2000-ישונה ,וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  ,1:10,000והחתום בידי ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ד ) 9במאי .(2004
2

עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

ולבניה

ס״ח התשנ״ה ,עמי .307
ק״ת התש״ס ,עמ׳ .642
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אשדוד ,ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

.3

תחילה

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
.4
זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הועדה המקומית
או .רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו׳ ,בסעיף זה ,״ועדה
מקומית״  -לרבות וערה מועדותיה.

הוראות

מעבר

י״ח באייר התשס״ד ) 9במאי (2004
אברהם פורז
שר הפנים

)חמ(3-1115

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים)היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים־
ארציות()הוראת שעה( ,התשם״ד2004-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו)א^( ו־) (2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו) '1996-להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
מותר להעלות את מחירי הטיסות בקווי התעופה הפנים־ארציים ,מעל המחיר
.1
הקובע בסכום מרבי של  10שקלים חדשים.

היתר העלאה

2

תחילתו של צו זה ביום י״ג באייר התשס״ד ) 4במאי  ,(2004ותוקפו עד יום כ״א בניסן
.2
התשם״ה ) 30באפריל .(2005
ת׳ באייר התשס״ר ) 29באפריל (2004
)חמ (3-2722
א ב י ג דור לי ב ר מ ן
שר התחבורה
1

תחילה

בנימיןנתניהו
שר האוצר

סייח התשנ״ו ,עמי .192
ק־ת התשס־ג ,עמי .750

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח()הוראת שעה(
)מס׳  ,(7התשם״ד2004-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו1996-
)להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:

י

על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת רמת פיקוח( ,התש״ס-
.1
 ,1999תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה ,בתקופה שמיום כ״ב באייר התשס״ד )13
במאי  (2004עד יום כ״ה באב התשס״ד ) 12באוגוסט  ,(2004לפי פרק ז׳ לחוק.

הוראת שעה

2

כ״א באייר התשס״ד ) 12במאי (2004
)חמ (3-2722

אהודאולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

בנימיןנתניהו
שר האוצר

ס־ח התשנ״ו .עמי .192
ק״ת החש־ס ,עמי .225
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כללי חסינות חברי הבגםת ,זבויותימט ו«1גווויה)13השתתפות בהוצאות
משפטיות()תיקון( ,התשםי׳ד2004-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 10א לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם,
התשי׳׳א 1951 -י ,קובעת ועדת הכנסת כללים אלה:
תיקון סעיף צ

בסעיף )6ג( לכללי חסינות תברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם)השתתפות בהוצאות
ו.
משפטיות( ,הת־שס״ג ,*2003-בסופו יבוא ׳׳האיעזור מראש לא יידרש כאשר ההליך המשפטי
הסתיים לפני פרסומם של כללים אלה״.
כ״א באייר התשס״ד ) 12במאי (2004
רוני ב ר ־ א ו ן
יושב ראש ועדת הכנסת

)חמ «-1714

ס״ח התשי״א ,עמי  ;228התשם״ג ,עמי .540
ק״ת התשס״ג ,עמי ו .94

תיקון טעות דפוס
בסעיף ו לכללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ()תיקון( ,התשס׳׳ד,2004-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,6306התשס״ד ,עמי  ,391בתוספת ,לצד ״ארה״ב  -סי פרנםיסקו״ בטור
״מיום  1.1.2003ואילך״ במקום ״2,300״ צריך להיות ״3,200׳׳.
)חמ 588ו-ג(
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המחיר  1.40שהלים חדשים
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