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קובץ התקנות 8160, כ"ד בשבט התשע"ט, 30.1.2019  1950

תקנות הבחירות לכנסת )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969 
)להלן - החוק(, לפי המלצת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם השר לביטחון 
לפי הבריאות  שר  עם  ובהתייעצות  ו–7,   5 תקנות  לעניין  לחוק  145)ג(  סעיף  לפי   הפנים 

סעיף 145)ג1( לחוק לעניין תקנות 6 ו–7, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 5 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-21973 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או ממונה על איוש קלפיות";  )1(

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2

")ג( בא כוח סיעה בכנסת רשאי למנות ממונה מטעם הסיעה לצורך מסירת 
וקבלת הודעות בשם הסיעה בנוגע למינוי בעלי תפקידים בוועדות הקלפי לפי 
האמור  אף  על  קלפיות(;  איוש  על  הממונה   - זו  משנה  )בתקנת  לחוק   21 סעיף 
בתקנת משנה )ב(, מונה ממונה על איוש קלפיות לסיעה פלונית, לא יהיה רשאי 
מינוי  בעניין  הודעה  כל  לקבל  או  למסור  אזורית  בוועדה  מרכז  או  ארצי  מרכז 

בעלי תפקידים בוועדות קלפי מטעם הסיעה."

במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"הודעה על ההרכב 
הסיעתי של ועדות 

הקלפי

ההרכב הסופי של ועדות הקלפי, כמשמעותו בסעיף 21)ג(   .7
לחוק, יימסר על ידי הוועדה האזורית למזכיר ועדת הקלפי 

בהודעה לפי טופס 1 שבתוספת."

הטופס  "לפי  יבוא  שבתוספת"   6 טופס  "לפי  במקום  העיקריות,  לתקנות   18 בתקנה   .3
שבתוספת לכללי הבחירות לכנסת )נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד לכנסת(, 

התשע"ח-32018."

בתקנה 19 לתקנות העיקריות, במקום "או שניים מסגניו שימנה לכך" יבוא "או עובד   .4
בכיר של הוועדה המרכזית שהוא יסמיך לכך".

 12 "לטופס  יבוא  שבתוספת"  27א  "לטופס  במקום  העיקריות,  לתקנות  104י  בתקנה   .5
שבתוספת, בשינויים המחויבים, ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי כאמור בתקנה 

104ט)1( ו–)9(".

בתקנת משנה 104יט)ב( לתקנות העיקריות, פסקה )2( - תימחק.  .6
בתוספת לתקנות העיקריות -  .7

"מספר  שכותרתה  העמודה  אחרי  "המועמדים",  שכותרתה  בטבלה   ,4 בטופס   )1(
הזהות" תבוא עמודה נוספת, שכותרתה "השתייכות מפלגתית";

טפסים 6, 25ב ו–27א - בטלים.  )2(

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-1419-ת1(

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

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשמ"ו, עמ' 1978; התשע"ח, עמ' 958.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978; התשע"ח, עמ' 958.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 2685.  3

תיקון תקנה 5

החלפת תקנה 7

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 19

תיקון תקנה 104י

תיקון תקנה 104יט

תיקון התוספת
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1951 קובץ התקנות 8160, כ"ד בשבט התשע"ט, 30.1.2019 

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים 
הולמים(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד שכר הדירה   .1
נוסח  ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש   שפורסם 

תקנה 2)א( לתקנות הוא כמפורט להלן:

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  ")א( הסכום   
להלן  ב'  בטור  כמפורט  הוא  לחוק  1ה  סעיף  לפי  הולמים  למגורים  המעביד  הוצאות 

לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א'
אזור מגורים

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

418.01ירושלים
475.31תל אביב

316.9חיפה

316.9מרכז

281.72דרום

259.21".צפון

2.  עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד שכר הדירה 
שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, נוסח תקנה 

2)ג( לתקנות הוא כמפורט להלן:

בענף  מעסיק  שרשאי  המרבי  הסכום  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
למגורים  המעסיק  הוצאות  כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  החקלאות 

הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 235.5 שקלים חדשים."

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד המחירים   .3
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, נוסח 

תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן: 

"ניכוי בעד 
הוצאות נלוות

 ,2 תקנה  לפי  לנכות  רשאי  שמעביד  הסכום  על  3. )א( נוסף 
רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות 

נלוות סכום מרבי של 93.37 שקלים חדשים.

  )ב( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
מעבידו,  בבית  המתגורר  בסיעוד  עובד  של  החודשי  משכרו 

הוא 80.23 שקלים חדשים.
    )ג( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
 304.6 הוא  החקלאות,  בענף  זר  עובד  של  החודשי  משכרו 

שקלים חדשים."

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-3040-ת2(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

עדכון סכום
החזר הוצאות

 עדכון סכום
החזר הוצאות

עדכון סכום 
הוצאות נלוות

ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשע"ח, עמ' 883.  1
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קובץ התקנות 8160, כ"ד בשבט התשע"ט, 30.1.2019  1952
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2א לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי 
ביטוח רפואי(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 
בתקנה 2 לתקנות סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר שאינו עובד סיעוד הוא 
הוא  בסיעוד  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  המרבי  והניכוי  חדשים,  שקלים   125.09

136.24 שקלים חדשים.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-3146-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, 
התשע"ט-2019

עבודה  ממבקש  )תשלומים  התעסוקה  שירות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

1.  עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת מדד המחירים 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( -

)1( בתקנה 2 לתקנות, סכום התשלום החוזי המרבי הוא 3,732.58 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 3)א1()1( לתקנות, הסכום המרבי לגבייה הוא 2,756.54 שקלים חדשים.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-3521-ת4(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742; התשע"ט, עמ' 648.  2

תיקון טעויות

בתקנות העיצובים שפורסמו בקובץ התקנות מספר 8152, התשע"ט, עמ' 1848 -

בתוספת השנייה, בפסקה )5( להגדרת "מבקש מיוחד", במקום "שהחוא" צריך להיות   )1(
"שהוא";

להיות  צריך  "סיגיריות"  במקום   ,27-07 סוג  בתת   ,27 סוג  תחת  השלישית,  בתוספת   )2(
"סיגריות".

)חמ 3-5716(

 עדכון סכום
הניכוי המרבי

עדכון סכומים

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשס"ג, עמ' 68; התשע"ח, עמ' 884.  2
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