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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 4(, התשע"ב-2012 

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

הצו	 	- )להלן	 התשי"ח-21958	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
העיקרי(,	אחרי	ההגדרה	"יושב	ראש	ועדת	הבחירות	המרכזית"	יבוא:	

""בית	משפט	לעניינים	מינהליים"	-	כמשמעותו	בחוק	בתי	משפט	לעניינים	מינהליים;

"חוק	בתי	משפט	לעניינים	מינהליים"	-	חוק	בתי	משפט	לעניינים	מינהליים,	התש"ס-	
�";32000

	בסעיף	37ה	לצו	העיקרי	-	 �2

	בסעיף	קטן	)ג()1(,	במקום	"הגיש	בקשה	לבית	משפט	מוסמך"	יבוא	"עתר	לבית	משפט	 )1(
לעניינים	מינהליים";

	בסעיף	קטן	)ה(,	במקום	הקטע	החל	במילים	"ואולם	אם	הגיש	בקשה"	עד	סופו,	יבוא	 )2(
)ג()1(,	יושעה	מחברותו	במועצה	עד	 "ואולם	אם	עתר	לביטול	ההודעה	לפי	סעיף	קטן	

להחלטת	בית	המשפט	בעתירה"�

	במקום	סעיף	147	לצו	העיקרי	יבוא: �3

	"עתירה	בעניין
	 פנקס	הבוחרים

רשאי	 האחר,	 גם	 	- לאחר	 נגע	 הערר	 ואם	 ערר,	 שהגיש	 	מי	 �147
לעתור	על	החלטת	ועדת	הבחירות	לפי	סעיף	146,	לבית	משפט	

לעניינים	מינהליים	כמפורט	להלן:

שיפוטו	 שבתחום	 מינהליים	 לעניינים	 המשפט	 	לבית	 )1(
היישוב	 נמצא	 שיפוטה	 שבאזור	 האזורית	 המועצה	 נמצאת	

שבו	רשום	מענו	של	הבוחר;	

מי	שאינו	 לגבי	 	- לעניינים	מינהליים	 בית	משפט	 	בכל	 )2(
כלול	בפנקס	בוחרים	של	רשות	כלשהי;

המועדים	להגשת	עתירה	ולמתן	פסק	דין	בעתירה	יהיו	כאמור	
בסעיף	8	לפקודה�"	

	בסעיף	148	לצו	העיקרי,	במקום	"ערעורים"	יבוא	"עתירות"� �4

	בסעיף	149)א(	לצו	העיקרי,	במקום	"ובערעורים"	יבוא	"ובעתירות"� �5

	במקום	סעיף	167	לצו	העיקרי	יבוא: �6

"עתירה	בעניין	
	 רשימות	ומועמדים

שקיבלו	 מקומם	 ממלאי	 או	 הצעה	 או	 רשימה	 כוח	 	בא	 	)א( �167
הודעה	לפי	סעיף	161	או	166	שהרשימה	או	ההצעה	פסולה,	
או	שקיבלו	הודעה	לפי	סעיף	163)ב(	על	פסילת	מועמד	פלוני	
ברשימת	מועמדים	או	על	סירוב	של	מנהל	הבחירות	לאשר	
כינוי	או	סימון	של	רשימה,	רשאים	לעתור	נגד	החלטת	מנהל	
הבחירות	לבית	המשפט	לעניינים	מינהליים	שבאזור	שיפוטו	

נמצא	תחום	המועצה	האזורית�

161)ג(	 סעיף	 לפי	 פסילתו	 על	 הודעה	 שקיבל	 	מועמד	 )ב(
	או	163)ב(,	רשאי	אף	הוא	לעתור	לבית	משפט	כאמור	בסעיף

קטן	)א(�

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 37ה

החלפת סעיף 147

תיקון סעיף 148

תיקון סעיף 149

החלפת סעיף 167

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"ב,	עמ'	71,	עמ'	213	ועמ'	606� 	2
ס"ח	התש"ס,	עמ'	190� 	3
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כאמור	 משפט	 לבית	 לעתור	 רשאי	 בחירות	 ועדת	 חבר	 		 )ג(
בסעיף	קטן	)א(	על	אישור	רשימת	מועמדים	או	הצעת	מועמד	
בידי	מנהל	הבחירות	או	על	אי–פסילת	מועמד	פלוני	ברשימת	

מועמדים�

	בעתירה	לפי	סעיף	זה	ידון	בית	משפט	לעניינים	מינהליים	 )ד(
בשופט	אחד	ופסק	דינו	יהיה	סופי;	פסק	הדין	יימסר	למנהל	

הבחירות	לא	יאוחר	מהיום	ה–12	שלפני	יום	הבחירות�"	

	בסעיף	197	לצו	העיקרי,	אחרי	סעיף	קטן	)א(	יבוא: �7

ועדת	 מזכיר	 בו	 יכריע	 )א(,	 קטן	 שבסעיף	 התנאים	 קיום	 בדבר	 ספק	 	התעורר	 ")א1(
הקלפי�"	

	בסעיף	221	לצו	העיקרי	- �8

שעמד	 מהמוסדות	 למוסד	 לבחור	 זכאי	 שהיה	 אדם	 "כל	 במקום	 )א(,	 קטן	 	בסעיף	 )1(
לבחירה	ביום	הבחירות"	יבוא	"כל	מעוניין"	ובמקום	"בית	המשפט	המחוזי"	יבוא	"בית	
מאותם	 צילומים	 תשלום,	 תמורת	 לקבל,	 הוא	 זכאי	 וכן	 מינהליים,	 לעניינים	 משפט	

המסמכים";

	בסעיף	קטן	)ב(,	בסופו	יבוא	"או	בהגשת	תביעה	פלילית	בקשר	לבחירות�"; )2(

	אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא: )3(

	החלטת	בית	משפט	לעניינים	מינהליים	לפי	סעיף	זה	ניתנת	לערעור	לפני	בית	 ")ה(
המשפט	העליון;	ערעור	לפי	סעיף	קטן	זה	יוגש	בתוך	7	ימים	מיום	מתן	ההחלטה	

שעליה	מבקשים	לערער	כאמור	ויידון	לפני	דן	יחיד�"

	בסעיף	222	לצו	העיקרי	-	 �9

לעניינים	 המשפט	 "לבית	 יבוא	 המחוזי"	 המשפט	 "לבית	 במקום	 )א(,	 קטן	 	בסעיף	 	)1(
מינהליים";

לעניינים	 המשפט	 "בית	 יבוא	 המחוזי"	 המשפט	 "בית	 במקום	 )ו(,	 קטן	 	בסעיף	 )2(
מינהליים"�

	בסעיף	241	לצו	העיקרי,	בפסקה	)3(,	אחרי	"התנגדות"	יבוא	",	עתירה"� �10

י"ד	באייר	התשע"ב	)6	במאי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו ביטוח בריאות ממלכתי )מימון מועצת הבריאות( )תיקון(, התשע"ב-2012 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	16)א()3(	לחוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד-11994,	אני	 	
מצווה	לאמור:

בצו	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)מימון	מועצת	הבריאות(,	התשס"ב-22002,	במקום	סעיף	1	 	�1
יבוא:	

תיקון סעיף 197

תיקון סעיף 221

תיקון סעיף 222

תיקון סעיף 241

__________
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 	1

ק"ת	התשס"ב,	עמ'	914;	התשס"ח,	עמ'	179� 	2

החלפת סעיף 1
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	 לאומי	"הסכום	החודשי לביטוח	 המוסד	 שיעביר	 החודשי	 הכספי	 הסכום	 		 �1
שקלים	 	875,000 הוא	 פעולותיה	 למימון	 הבריאות	 למועצת	

חדשים�"	

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(� �2

י"ד	באייר	התשע"ב	)6	במאי	2012(
	 	 )חמ	3-2551(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

 צו הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין )קביעת בעלי תפקידים
ביחידת הפיקוח(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	3)ב()1(	ו–19)ג()1(	לחוק	הגנה	על	הציבור	מפני	ביצוע	עבירות	 	
מין,	התשס"ו-12006	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

בעלי	התפקידים	ביחידת	הפיקוח	שיהיו	רשאים	לקבל	מידע	בקשר	לעבריין	מין,	הנדרש	 	�1
לצורך	עבודתם	עמו,	ושהמרשם	יהיה	פתוח	לפניהם	כנדרש	לצורך	מילוי	תפקידיהם	

לפי	החוק	ובהיקף	הנדרש	לשם	כך,	יהיו	המנויים	להלן:

	מפקד	יחידת	הפיקוח; )1(

	סגן		מפקד	יחידת	הפיקוח; )2(

	היועץ	המשפטי	של	יחידת	הפיקוח; )3(

	הקרימינולוג	של	יחידת	הפיקוח� )4(

י'	באייר	התשע"ב	)2	במאי	2012(
	 	 )חמ	3-4464(

' ץ בי ו נ ו אהר יצחק	 	 	

השר	לביטחון	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשס"ו,	עמ'	234;	התשע"א,	עמ'	1144� 	1

תיקון טעות 

)תיקון(,	התשע"ב-2012,	שפורסמו	 מארנונה(	 )הנחה	 במשק	המדינה	 	בתקנות	הסדרים	 	
בקובץ	התקנות	התשע"ב,	עמ'	1086,	בשם,	במקום	")תיקון("	צריך	להיות	")תיקון	מס'	2("�

)חמ	3-2278(

תחילה

קביעת	בעלי	
תפקידים




