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תקנות הרשויות המקומיות )בחירות( )הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב 
חיילים ואסירים( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84ז לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965, 
ובהתאם לסעיף 7)ב()2( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 
כלליות(,  בחירות  )מועד  האזוריות  המועצות  לחוק  4א  ולסעיף  התשל"ה-21975, 
התשנ"ד-31994, ולסעיף 14 לפקודת העיריות4, ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, 

אני מתקין תקנות אלה:

חיילים  בקרב  הצבעה  סדרי  בדבר  )הוראות  )בחירות(  המקומיות  הרשויות  בתקנות    .1
בלא  הבחירות  ביום  פתוח  "יהיה  במקום  20)א(,  בתקנה  התשע"ט-52018,  ואסירים(, 
קלפיות  פתיחת  שעת  אחרי  שעה  "ייפתח  יבוא  בערב"   8 ועד  בבוקר  מ–8  הפסקה 

להצבעה ברשויות המקומיות ויהיה פתוח באותו היום בלא הפסקה עד 8 בערב". 

כ"ט בחשוון התשע"ט )7 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5734(

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

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום מיוחד בעד יילוד( )תיקון(, התשע"ט-2018

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400  62א   ,62 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה- 11995, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

2)ב(,  בתקנה  התשל"ג-21973,  יילוד(,  בעד  מיוחד  )תשלום  הלאומי  הביטוח  בתקנות   .1
50)א()1(  בסעיף  כאמור  הזמן  "פרק  יבוא  שבועות"  עשר  "ארבעה  במקום  מקום,  בכל 

לחוק".

תחילתן  של תקנות אלה ביום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו על בן זוג של   .2
מבוטחת, אשר זכאי לתשלום מיוחד בעד יילוד, ביום התחילה ואילך.

כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1342(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"ד, עמ' 598.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1735; התשע"ה, עמ' 338.  2

ס"ח התשכ"ח, עמ' 248; התשע"ז, עמ' 442.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"ז, עמ' 446.  2
ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התשע"ז, עמ' 1114.  3
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  4

ק"ת התשע"ט, עמ' 502.  5
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