רשומות

קובץ התקנות
י"ב באב התשע"ח

8046

 24ביולי 2018
עמוד

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון) ,התשע"ח2534 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו) (תיקון) ,התשע"ח2536 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה) ,התשע"ח2536 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ח2541 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
אכרזה על גן לאומי (גן השלושה (סחנה)) (תיקון) ,התשע"ח2543 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-

קובץ התקנות  ,8046י"ב באב התשע"ח24.7.2018 ,
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תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (51ב )2ו– 100לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה ,11965-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14

.1

בתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) ,התשכ"ה( 21965-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בתקנה  ,14בכל מקום ,במקום " "60יבוא "."70

תיקון תקנה 17

.2

בתקנה (17א) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 21

.3
.4

( )1במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3אמצעי תאורה לשעת חירום;";
( )2פסקה ( - )6תימחק.
( )3אחרי פסקה ( )9יבוא:
"( )10הציוד המשרדי הדרוש".

תיקון תקנה 21ב

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,המילה "צבעוני"  -תימחק.
בתקנה 21ב(א)( )1לתקנות העיקריות ,אחרי "(להלן  -המזכיר הנוסף)" יבוא "ובלבד
שמצא מנהל הבחירות כי נדרש מינוי המזכיר הנוסף ,לצורך פעולתה התקינה של
ועדת הקלפי".

תיקון תקנה 33

.5
.6

תיקון תקנה 44

.7

בתקנה  44לתקנות העיקריות ,במקום "שני" יבוא "שניים או שלושה" ובמקום "משני
הפתקים" יבוא "מהפתקים".

תיקון התוספת

.8

בתוספת לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 36

בתקנה (33א) לתקנות העיקריות ,במקום "מנהל הבחירות" יבוא "משרד הפנים".
בתקנה (36א) לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)2במקום "מנדט אחד לפחות" יבוא "50%
מהמודד כהגדרתו בסעיף  67לחוק".

( )1בטופס 1ז -
(א) בשם הטופס ,במקום "תקנה 6ב(ג)" יבוא "תקנה 6ב(ב)";
(ב) בסעיף -2
( )1אחרי סעיף קטן א יבוא:
"א .1קראתי והבנתי את כל החובות המוטלות עליי מכוח חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,31981-ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),
התשע"ז;".42017-
( )2בסעיף קטן ב ,במקום "אני מתחייב להשמיד את מידע הפנקס וכל
עיבוד" יבוא "אני מתחייב להחזיר את הקבצים המקוריים שבאמצעותם
נמסר לי מידע הפנקס ולהשמיד כל עותק ועיבוד" ובמקום "ליתן הוראות
להשמיד את מידע הפנקס כאמור" יבוא "לתת הוראות להחזיר את הקבצים
המקוריים שבאמצעותם נמסר מידע הפנקס ולהשמיד את עותקי ועיבודי
מידע הפנקס כאמור";
1
2
3
4

2534

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשנ"ח ,עמ'  ;270התשע"ח ,עמ' .672
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;2688התשע"ד ,עמ' .188
ס"ח התשמ"א ,עמ' .128
ק"ת התשע"ז ,עמ' .1022
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( )3אחרי סעיף קטן ד יבוא:
"ד .1אני מתחייב שאם ייוודע לי על אירוע אבטחה חמור ,כהגדרתו
בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז ,2017-אדווח על
כך באופן מיידי;".
( )2בטופס 1ח -
(א) בשם הטופס ,במקום "תקנה 6ב(א)( ")2יבוא "תקנה 6ב(ב)";
(ב) בסעיף - 2
( )1אחרי סעיף קטן א יבוא:
"א .1קראנו והבנו את כל החובות המוטלות עלינו מכוח חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,1981-ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),
התשע"ז;".2017-
( )2בסעיף קטן ב ,במקום "אנו מתחייבים להשמיד את מידע הפנקס וכל
עיבוד" יבוא "אנו מתחייבים להחזיר את הקבצים המקוריים שבאמצעותם
נמסר לנו מידע הפנקס ולהשמיד כל עותק ועיבוד" ובמקום "ליתן הוראות
להשמיד את מידע הפנקס כאמור" יבוא "לתת הוראות להחזיר את הקבצים
המקוריים שבאמצעותם נמסר מידע הפנקס ולהשמיד את עותקי ועיבודי
מידע הפנקס כאמור";
( )3אחרי סעיף קטן ד יבוא:
"ד .1אנו מתחייבים שאם ייוודע לנו על אירוע אבטחה חמור,
כהגדרתו בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז,2017-
נדווח על כך באופן מיידי;".
( )3בטופס 1ט -
(א) בשם הטופס ,במקום "תקנה 6ב(ג)" יבוא "תקנה 6ב(ב)";
(ב) בסעיף - 2
( )1אחרי סעיף קטן א יבוא:
"א .1קראתי והבנתי את כל החובות המוטלות עליי מכוח חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ,1981-ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),
התשע"ז;".2017-
( )2אחרי סעיף קטן ג יבוא:
"ג .1אני מתחייב שאם ייוודע לי על אירוע אבטחה חמור ,כהגדרתו
בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז ,2017-אדווח על
כך באופן מיידי;".
( )3בסעיף קטן ה( ,)1במקום "למחוק את המידע האמור" יבוא "להחזיר
את הקבצים המקוריים שבאמצעותם נמסר לי מידע הפנקס ולהשמיד כל
עותק ועיבוד שייעשה ממנו".
ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ )3-4656

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים
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תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו) (תיקון),
התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7ג)( )1ו– 33לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,11975-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון הפתיח

.1

בתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו) ,התשל"ו1975-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,בפתיח ,במקום "(7ג)( ")2יבוא "(7ג)".

תיקון תקנה 4

.2
.3

בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,במקום "פקיד הבחירות" יבוא "משרד הפנים".

תיקון תקנה 5

2

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,במקום " "60יבוא "."70

ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-743ת)2

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים
1
2

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשנ"ח ,עמ' .275
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;344התשס"ב ,עמ' .812

תקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה),
התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (170ה)170 ,א(ה) ו– 347לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
ובאישור הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

מינוי עובדים
ללשכת המבקר

.2

בתקנות אלה -
"אלש"ח"  -אלפי שקלים חדשים;
"מלש"ח"  -מיליוני שקלים חדשים;
"מספר תושבים"  -כמשמעותו בסעיף  19לפקודה;
"תקציב שנתי של לשכת מבקר עירייה"  -לרבות שכר המבקר ועובדי לשכת המבקר;
"תקציב שנתי של עירייה"  -תקציב שנתי רגיל של עירייה למעט הכנסות לכיסוי
הגירעון המצטבר של העירייה והכנסות שנרשמו בשל הנחה מארנונה.
ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה ללשכות מבקר העירייה עובדים נוספים
על המבקר כאמור בסעיף (170ה) לפקודה לכל הפחות לפי התקנים שבפסקאות
( )1ו–( )2לפי הנמוך מביניהם:
( )1בעירייה שמספר תושביה -
(א) עד  - 40,000עובד ביקורת אחד בהיקף של מחצית משרה;
(ב) עולה על  40,000ואינו עולה על  - 100,000עובד ביקורת אחד בהיקף של
משרה מלאה;
(ג) עולה על  100,000ואינו עולה על  - 150,000שלושה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;

1

2536

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"ד ,עמ' .296

 תונקתה ץבוקץבוק  8046,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000572, received on -24/07/2018 ,

(ד) עולה על  150,000ואינו עולה על  - 200,000ארבעה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(ה) עולה על  200,000ואינו עולה על  - 250,000שישה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(ו) עולה על  250,000ואינו עולה על  - 300,000שבעה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(ז) עולה על  300,000ואינו עולה על  - 400,000שמונה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(ח) עולה על  400,000ואינו עולה על  - 500,000תשעה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(ט) עולה על  500,000ואינו עולה על  - 600,000עשרה עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(י) עולה על  600,000ואינו עולה על  - 700,000אחד עשר עובדי ביקורת במשרה
מלאה;
(יא) עולה על  700,000ואינו עולה על  - 800,000שנים עשר עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(יב) עולה על  800,000ואינו עולה על  - 900,000שלושה עשר עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(יג) עולה על  900,000ואינו עולה על  - 1,000,000ארבעה עשר עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(יד) עולה על  - 1,000,000חמישה עשר עובדי ביקורת במשרה מלאה;
( )2בעירייה שתקציבה השנתי -
(א) עד  150מלש"ח  -עובד ביקורת בהיקף של חצי משרה;
(ב) עולה על  150מלש"ח ואינו עולה על  400מלש"ח  -עובד ביקורת בהיקף של
משרה מלאה;
(ג) עולה על  400מלש"ח ואינו עולה על  600מלש"ח  -עובד ביקורת בהיקף של
משרה מלאה ועוד עובד ביקורת בהיקף של מחצית המשרה;
(ד) עולה על  600מלש"ח ואינו עולה על  800מלש"ח  -שלושה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(ה) עולה על  800מלש"ח ואינו עולה על  1,000מלש"ח  -ארבעה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(ו) עולה על  1,000מלש"ח ואינו עולה על  1,300מלש"ח  -חמישה עובדי
ביקורת במשרה מלאה;
(ז) עולה על  1,300מלש"ח ואינו עולה על  1,700מלש"ח  -שישה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(ח) עולה על  1,700מלש"ח ואינו עולה על  2,000מלש"ח  -שבעה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
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(ט) עולה על  2,000מלש"ח ואינו עולה על  2,500מלש"ח  -שמונה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(י) עולה על  2,500מלש"ח ואינו עולה על  3,000מלש"ח  -תשעה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(יא) עולה על  3,000מלש"ח ואינו עולה על  3,500מלש"ח  -עשרה עובדי ביקורת
במשרה מלאה;
(יב) עולה על  3,500מלש"ח ואינו עולה על  4,000מלש"ח  -אחד עשר עובדי
ביקורת במשרה מלאה;
(יג) עולה על  4,000מלש"ח ואינו עולה על  4,500מלש"ח  -שנים עשר עובדי
ביקורת במשרה מלאה;
(יד) עולה על  4,500מלש"ח ואינו עולה על  5,000מלש"ח  -שלושה עשר עובדי
ביקורת במשרה מלאה;
(טו) עולה על  5,000מלש"ח ואינו עולה על  5,500מלש"ח  -ארבעה עשר עובדי
ביקורת במשרה מלאה;
(טז) עולה על  5,500מלש"ח  -חמישה עשר עובדי ביקורת במשרה מלאה.
תקציב לשכת
המבקר

.3

היקף התקציב השנתי של לשכת מבקר עירייה כפי שיכין ויגיש מבקר העיריה לראש
העירייה ועל פי סעיף 170א(ה) לפקודה ,לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב
השנתי של העירייה לפי המפורט להלן:
( )1בעירייה שמספר תושביה עד  40,000תושבים -
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  100מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.75%
ובלבד שלא יפחת מ– 690אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  100מלש"ח ואינו עולה על  150מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.533%ובלבד שלא יפחת מ– 750אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  150מלש"ח ואינו עולה על  200מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.45%ובלבד שלא יפחת מ– 800אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  200מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 900אלש"ח;
( )2בעירייה שמספר תושביה עולה על  40,000אך לא עולה על - 100,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  170מלש"ח סכום שלא יפחת מ–,0.588%
ובלבד שלא יפחת מ– 950אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  170מלש"ח ואינו עולה על  335מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.313%ובלבד שלא יפחת מ– 1,000אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  335מלש"ח ואינו עולה על  500מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.23%ובלבד שלא יפחת מ– 1,050אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  500מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 1,150אלש"ח;
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( )3בעירייה שמספר תושביה עולה על  100,000אך לא עולה על - 150,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  500מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.25%
ובלבד שלא יפחת מ– 1,200אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  500מלש"ח ואינו עולה על  650מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.207%ובלבד שלא יפחת מ– 1,250אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  650מלש"ח ואינו עולה על  800מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.175%ובלבד שלא יפחת מ– 1,350אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  800מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 1,400אלש"ח;
( )4בעירייה שמספר תושביה עולה על  150,000אך אינו עולה על - 200,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  550מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.291%
ובלבד שלא יפחת מ– 1,500אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  550מלש"ח ואינו עולה על  650מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.262%ובלבד שלא יפחת מ– 1,600אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  650מלש"ח ואינו עולה על  750מלש"ח  -סכום
שלא יפחת מ– 0.24%ובלבד שלא יפחת מ– 1,700אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  750מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 1,800אלש"ח;
( )5בעירייה שמספר תושביה עולה על  200,000אך אינו עולה על - 250,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  1,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.19%
ובלבד שלא יפחת מ– 1,800אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  1,000מלש"ח ואינו עולה על  1,150מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.174%ובלבד שלא יפחת מ– 1,900אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  1,150מלש"ח ואינו עולה על  1,300מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.162%ובלבד שלא יפחת מ– 2,000אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  1,300מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 2,100אלש"ח;
( )6בעירייה שמספר תושביה עולה על  250,000ואינו עולה על - 300,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  1,450מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.172%
ובלבד שלא יפחת מ– 2,300אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  1,450מלש"ח ואינו עולה על  1,600מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.162%ובלבד שלא יפחת מ– 2,500אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  1,600מלש"ח ואינו עולה על  1,750מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.154%ובלבד שלא יפחת מ– 2,600אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  1,750מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 2,700אלש"ח;
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( )7בעירייה שמספר תושביה עולה על  300,000ואינו עולה על - 400,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  1,900מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.144%
ובלבד שלא יפחת מ– 2,700אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  1,900מלש"ח ואינו עולה על  2,200מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.129%ובלבד שלא יפחת מ– 2,750אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  2,200מלש"ח ואינו עולה על  2,500מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.12%ובלבד שלא יפחת מ– 2,850אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  2,500מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 3,000אלש"ח;
( )8בעירייה שמספר תושביה עולה על  400,000ואינו עולה על - 500,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  2,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.155%
ובלבד שלא יפחת מ– 3,000אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  2,000מלש"ח ואינו עולה על  3,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.11%ובלבד שלא יפחת מ– 3,100אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  3,000מלש"ח ואינו עולה על  4,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.125%ובלבד שלא יפחת מ– 3,300אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  4,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ– 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ– 5,000אלש"ח;
( )9בעירייה שמספר תושביה עולה על  500,000ואינו עולה על - 750,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  2,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.215%
ובלבד שלא יפחת מ– 3,200אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  2,000מלש"ח ואינו עולה על  3,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.20%ובלבד שלא יפחת מ– 4,300אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  3,000מלש"ח ואינו עולה על  4,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.172%ובלבד שלא יפחת מ– 6,000אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  4,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–0.163%
ובלבד שלא יפחת מ– 6,900אלש"ח;
()10

בעירייה שמספר תושביה עולה על  750,000ואינו עולה על - 1,000,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  2,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.235%
ובלבד שלא יפחת מ– 3,400אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  2,000מלש"ח ואינו עולה על  3,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.22%ובלבד שלא יפחת מ– 4,700אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  3,000מלש"ח ואינו עולה על  4,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.197%ובלבד שלא יפחת מ– 6,600אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  4,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–0.192%
ובלבד שלא יפחת מ– 7,900אלש"ח;
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()11

בעירייה שמספר תושביה עולה על - 1,000,000
(א) תקציבה השנתי אינו עולה על  2,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–,0.265%
ובלבד שלא יפחת מ– 3,600אלש"ח;
(ב) תקציבה השנתי עולה על  2,000מלש"ח ואינו עולה על  3,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.24%ובלבד שלא יפחת מ– 5,300אלש"ח;
(ג) תקציבה השנתי עולה על  3,000מלש"ח ואינו עולה על  4,000מלש"ח -
סכום שלא יפחת מ– 0.217%ובלבד שלא יפחת מ– 7,200אלש"ח;
(ד) תקציבה השנתי עולה על  4,000מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ–0.202%
ובלבד שלא יפחת מ– 8,700אלש"ח.

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז באייר התשע"ט ( 1ביוני )2019

תחילה

כ"ז בתמוז התשע"ח ( 10ביולי )2018
(חמ )3-5259

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:

.1

2
בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח( 1958-להלן  -הצו העיקרי) ,תיקון סעיף 1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "חוק הבחירה הישירה" יבוא:
""חוק מועד בחירות כלליות"  -חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות),
התשנ"ד.";31994-

.2

בסעיף  16לצו העיקרי ,במקום "חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) ,תיקון סעיף 16

התשנ"ד "1994-יבוא "חוק מועד בחירות כלליות".

.3

בסעיף  17לצו העיקרי -

תיקון סעיף 17

( )1בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "תושב" ,בסופה יבוא "ויום הולדתו ה– 17חל לא יאוחר
מהיום הקובע";
( )2בסעיף קטן (ד) לצו העיקרי ,במקום "הבוחרים" יבוא "התושבים".

.4
.5

בסעיף (19א) לצו העיקרי ,פסקאות ( )4עד ( - )6יימחקו.

תיקון סעיף 19

בסעיף 19א לצו העיקרי -

תיקון סעיף 19א

( )1בפסקה ( ,)1במקום "סעיף (19ב)" יבוא "סעיף (19ב) ,ואם הגיש המועמד בקשה לפי
פסקה (()2א)  -גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה;",
( )2בפסקה (()2א) ,במקום "לא יאוחר מהיום ה– 32שלפני יום הבחירות" יבוא "לפני
הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו".

.6

בסעיף 37ג(א) לצו העיקרי ,אחרי פסקה ( )5יבוא:
"()6

1
2
3

תיקון סעיף 37ג

עובד המועצה במשכורת;

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשנ"ד ,עמ' .240
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1259התשע"ח ,עמ' .124
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .248
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( )7עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או
השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי–התאמה בין תפקידיו בשירות
המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;
( )8עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת אשר עבודתו האמורה עלולה להביא
לידי סתירה או אי–התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין
תפקידיו כחבר המועצה".
תיקון סעיף 142

.7

בסעיף (142א) לצו העיקרי ,במקום "הודעה על המינוי תפורסם ברשומות" יבוא
"המינויים יפורסמו ברשומות".

תיקון סעיף 143
תיקון סעיף 143א

.8
.9

בסעיף (143ב) לצו העיקרי ,בכל מקום ,במקום " "500יבוא "."800

תיקון סעיף 152

.10

בסעיף 143א לצו העיקרי ,במקום "צו זה" יבוא "צו זה; לעניין בחירות מיוחדות ,יחולו
הסעיפים האמורים ,בשינויים אלה:
( )1בסעיף  ,17במקום סעיף קטן (ה) יקראו:
"(ה) בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר מהיום ה–51
שלפני יום הבחירות;".
( )2בסעיף  ,19במקום סעיף קטן (א) יקראו:
"(א) השר יכריע בבקשות לפי סעיף  17ויודיע את החלטתו בכתב למבקש
ולאדם שלגביו נסבה הבקשה לא יאוחר מהיום ה– 48שלפני יום הבחירות;".
( )3בסעיף (20ב) ,במקום פסקה ( )1יקראו:
"( )1עתירה נגד החלטה לפי סעיף (19א) תוגש לא יאוחר מהיום ה– 44שלפני
יום הבחירות".

תיקון סעיף 154
תיקון סעיף 160

בסעיף (152א) לצו העיקרי ,במקום "ולא יעלה על כפל מספר הנציגים שהאזור ,אשר
מטעמו מוגשת הרשימה ,זכאי לבחור למועצה ".יבוא "ולא יעלה על עשרה".

.11
 .12בסעיף  160לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:

בסעיף (154ב) לצו העיקרי ,בכל מקום ,אחרי "הרשימה" יבוא "או ההצעה".
"(א) מועמד רשאי להתפטר בכל עת; ההתפטרות תיעשה בהודעה בכתב שיגיש
המועמד עצמו לידי מנהל הבחירות ,ואם התפטר מועמד לאחר יום הבחירות  -לידי
השר; שהה המועמד מחוץ לישראל ,ישלח את הודעת ההתפטרות ,כאשר חתימתו
עליה מאומתת בידי קונסול ישראלי או נוטריון".

תיקון סעיף 176
תיקון סעיף 184
תיקון סעיף 187

.13
 .14בסעיף (184ג) לצו העיקרי ,אחרי "הרישום בכתב יד ייעשה" יבוא "בעט בצבע כחול".
 .15בסעיף  187לצו העיקרי ,במקום פסקה ( )13יבוא:
בסעיף  176לצו העיקרי ,בכל מקום ,במקום " "500יבוא "."800

"()13

אמצעי תאורה לשעת חירום;".

תיקון סעיף 192

.16

בסעיף (192א) לצו ,בסופו יבוא "רישום הקולות על גבי טופס שנקבע בתוספת ,לא
יהווה חלק מפרוטוקול ועדת הקלפי לפי סעיף זה".

תיקון סעיף 203

.17

בסעיף  203לצו העיקרי ,בפסקה ( ,)7במקום "יותר משני" יבוא "יותר משלושה" ובמקום
"שני פתקי הצבעה זהים" יבוא "שלושה פתקי הצבעה זהים".

2542

 תונקתה ץבוקץבוק  8046,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000572, received on -24/07/2018 ,

.18

במקום סעיף  204לצו העיקרי יבוא:
"פתק כפול

.19

תיקון סעיף 204

 .204נמצאו במעטפת הצבעה שניים או שלושה פתקי הצבעה
זהים ,ירשום יושב ראש ועדת הקלפי על אחד מהפתקים
"פתק כפול" ,יחתום עליו את שמו ויחברם בסיכה; לאחר
מכן ינהג יושב ראש ועדת הקלפי בפתק הכפול כאמור
בסעיף (202ב)".

בסעיף  222לצו העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

תיקון סעיף 222

"(ו )1נטען בערעור כי נעברה עבירה לפי סעיפים 85א או  88לחוק הבחירות כפי
שהוחלו בסעיף 4ט בחוק מועד בחירות כלליות ,וסבר בית המשפט כי אין ביכולתו
לבחון את חומר הראיות תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ו) ,רשאי הוא להעביר
את החומר לחקירת המשטרה; עשה כן ,רשאי הוא לפסוק בערעור בתוך שנה מיום
הגשתו".

.20

תיקון סעיף 223

בסעיף (223א) לצו העיקרי ,אחרי פסקה (ב )4יבוא:
"(ב )5על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו–(ב ,)4פסק בית המשפט כאמור בסעיף
קטן (ב ,)1לאחר שהתקיים לגבי הערעור האמור בסעיף (222ו )1סיפה ,רשאי הוא,
אם ראה טעם מוצדק לכך ,להורות כי יחולו לעניין הבחירות החדשות הוראות
סעיף 223א( )1עד (".)3

.21

בסעיף 227א לצו העיקרי -

תיקון סעיף 227א

( )1בסעיף קטן (א) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "ו–97א" יבוא "97א ו–97ג";
(ב) אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3הוראות סעיף  4לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש
הרשות וסגניו) ,התשל"ו ,41975-יחולו לעניין בחירות לראשות המועצה
לפי צו זה;";
( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי המילים "הוראות סעיפים 45א ו–45ב" יבוא "לחוק הבחירות."5
ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-136ת)1

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים
4
5

ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;344התשס"ב ,עמ' .812
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548

אכרזה על גן לאומי (גן השלושה (סחנה)) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי ,1לפי סעיפים  22ו–(26ב) לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,21998-בהסכמת השר להגנת הסביבה ,המועצה לגנים
לאומיים ,שמורות טבע ואתרים לאומיים ,המועצה האזורית עמק המעיינות ,ובאישור
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מכריז לאמור:
1
2

י"פ התשע"ה ,עמ' .7720
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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תיקון השם

.1

תיקון סעיף 1

.2

החלפת סעיף 2

.3

ביטול סעיף 3

.4
.5

באכרזה על גן לאומי (גן השלושה (סחנה)) ,התשכ"ז( 31967-להלן  -האכרזה העיקרית),
במקום שם האכרזה יבוא:
"אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי גן
השלושה (סחנה)) ,התשכ"ז."1967-
האמור בסעיף  1לאכרזה העיקרית ,יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטחים המתוארים בתוספת ומסומנים
בקווים אלכסוניים דקים ושחורים ,בתשריט מס' ג/23/14/א הערוך בקנה מידה
 ,1:1,250החתום ביד שר האוצר ביום כ"ח באייר התשע"ח ( 13במאי ".)2018
במקום סעיף  2לאכרזה העיקרית יבוא:
"הפקדת העתקים  .2העתקים מהתשריט האמור בסעיף (1א) ומהתשריט האמור
מהתשריט
בסעיף (1ב) מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל".

הוספת תוספת

סעיף  3לאכרזה העיקרית  -בטל.
אחרי סעיף  2לאכרזה העיקרית יבוא:

"תוספת
(סעיף (1ב))
גוש  - 20962חלקות במלואן  ;7 ,3חלקי חלקות ;8 ,5, 4 ,2
גוש  - 20963חלקי חלקות ;17 ,5 ,3
גוש  - 20965חלק מחלקה .";2
כ"ח באייר התשע"ח ( 13במאי )2018
(חמ )3-650

משה כחלון
שר האוצר
3

ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1996
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