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קובץ התקנות 8012, כ"א בסיוון התשע"ח, 4.6.2018  2070

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשע"ח-2018

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אלי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:   

המקומיות(,  וברשויות  המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  בתקנות   .1
התשמ"ו-31986, בתוספת השנייה, בסופה יבוא "רשות העתיקות". 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
ז' בסיוון התשע"ח )21 במאי 2018(

)חמ 3-82-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   266 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  מועצת  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 
בהתייעצות עם השר לשירותי דת2, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום  עד   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  שמיום  בתקופה   .1
קבורה(,  )דמי  הלאומי  הביטוח  לתקנות  בתוספת  כאילו  יראו   ,)2018 בדצמבר   31(

התשל"ו-31976 )להלן - התקנות העיקריות(, בלוח א', במקום טורים 4 ו–5 בא:

4"

                                                                            חברות אחרות

 4,358 1. נפטר - שמלאו לו 10 שנים    

2,174 2. נפטר - שמלא לו חודש אך טרם מלאו לו 10 שנים     

."870 3. נפטר שטרם מלא לו חודש    

המנגנון  לפי   ,2018 שנת  לגבי  יעודכנו  אלה  לתקנות   1 בתקנה  הנקובים  הסכומים   .2
הקבוע בסעיף 266 לחוק.

תקנות אלה יחולו על דמי קבורה המשתלמים בעד התקופה הקבועה בתקנה 1.   .3
כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(

)חמ 3-690-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

הוראת שעה

עדכון סכומים

תחולה

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 1820.

3 ק"ת התשל"ז, עמ' 2674; התשע"ז, עמ' 1043.

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, ע' 152.  1

2 י"פ התשט"ו, עמ' 639.

3 ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשע"ז, עמ' 1174.
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צו המועצות המקומיות )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסעיף 3 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950 -  .1
בפסקה )12(, הסיפה החל במילים "לביצוע עבודות תשתית" - תימחק;  )1(

אחרי פסקה )15( יבוא:   )2(

שניתן  מהסוג  שירותים  לקבלת  אחרת  מקומית  רשות  עם  ")16( התקשרות 
סמכויות  מילוי  לצורך  דין,  כל  לפי  ותפקידיה  סמכויותיה  במסגרת  ידה  על 
המועצה המקומית ותפקידיה לפי כל דין, לאחר שהמועצה המקומית שוכנעה 

שההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות והיא מיטיבה עמה."

ב' בסיוון התשע"ח )16 במאי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950 )להלן - הצו העיקרי(, סעיף 145 - בטל.  .1
על אף האמור בסעיף 1, עובד שהתפטר מעבודתו במועצה לפני יום תחילתו של צו   .2
זה )להלן - יום התחילה(, וחלו לגביו הוראות סעיף 145 לצו העיקרי כנוסחן ערב יום 
התחילה, יהיה זכאי לחזור לעבודתו לפי הוראות סעיף 145, כנוסחן ערב יום התחילה, 
בתוך שלושה חודשים מתום תקופת כהונתו ולא יאוחר מיום כ"ד באדר ב' התשע"ט 

)31 במרס 2019(.

ט"ו בסיוון התשע"ח )29 במאי 2018(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958 -  .1
בפסקה )12(, הסיפה החל במילים "לביצוע עבודות תשתית" - תימחק;  )1(

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ח, עמ' 821.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ח, עמ' 821.

תיקון התוספת 
הרביעית

ביטול סעיף 145

הוראת מעבר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשמ"ט, עמ' 1265; התשע"ח, עמ' 1960.

תיקון התוספת 
השנייה
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אחרי פסקה )15( יבוא:   )2(

שניתן  מהסוג  שירותים  לקבלת  אחרת  מקומית  רשות  עם  ")16( התקשרות 
סמכויות  מילוי  לצורך  דין,  כל  לפי  ותפקידיה  סמכויותיה  במסגרת  ידה  על 
שוכנעה  האזורית  שהמועצה  לאחר  דין,  כל  לפי  ותפקידיה  האזורית  המועצה 

שההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות והיא מיטיבה עמה."

ב' בסיוון התשע"ח )16 במאי 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 4(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958 )להלן - הצו העיקרי(,   .1
סעיף 62 - בטל.

על אף האמור בסעיף 1, עובד שהתפטר מעבודתו במועצה לפני יום תחילתו של צו   .2
זה )להלן - יום התחילה(, וחלו לגביו הוראות סעיף 62)ב( לצו העיקרי כנוסחן ערב 
יום התחילה, יהיה זכאי לחזור לעבודתו לפי הוראות סעיף 62)ב(, כנוסחן ערב יום 
התחילה, בתוך שלושה חודשים מתום תקופת כהונתו ולא יאוחר מיום כ"ד באדר ב' 

התשע"ט )31 במרס 2019(.

ט"ו בסיוון התשע"ח )29 במאי 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ' 820.

ביטול סעיף 62

הוראת מעבר
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