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תקנות הרשויות המקומיות )בחירות( )סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה 
בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה 

המקומית תל מונד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א-2020

התשכ"ה-  )בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  100ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11965, ולפי סעיף 7)ב()3( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

התשל"ה-21975, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

הצבעה  בדבר  והוראות  הצבעה  )סדרי  )בחירות(  המקומיות  הרשויות  בתקנות   .1
בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה המקומית תל 

מונד( )הוראת שעה(, התשפ"א-32020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 4 -

בתקנת משנה )א(, בסופו יבוא "וביום הבחירות החוזרות לראשות המועצה, בלא   )1(
הפסקה, מ–13:00 בצוהריים עד 20:00 בלילה";

בתקנת משנה )ב(, בסופו יבוא "וביום הבחירות החוזרות לראשות המועצה, בלא   )2(
הפסקה, מ–13:00 בצוהריים עד 20:00 בלילה".

לראשות  החוזרות  הבחירות  לגבי  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות   11 בתקנה   .2
המועצה המתקיימות ביום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(".

בתוספת לתקנות העיקריות, במקום טופס מספר 3 יבוא:  .3
"טופס מספר 3

)תקנה 8)2((

שאלון למצביע בקלפי ייעודית

    .................................    ............................       .........................................        ...................................
                  שם פרטי                        שם משפחה                     מען                     מס' זהות

יש לסמן את התשובה הנכונה:

האם אתה חולה בנגיף הקורונה החדש?  .1
כן א. 

לא ב. 

אם כן, יש לעדכן את מזכיר ועדת הקלפי לשם קבלת הנחיות.

אם לא, נא לעבור לשאלה הבאה.

מהי סיבת הבידוד?  .2
חייב בידוד בשל חזרה מחו"ל בשבועיים האחרונים א. 

חייב בידוד בשל מגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ב. 

חייב בידוד בשל עליית חום ביומיים האחרונים ג. 

חייב בידוד בשל הפניה לבדיקת קורונה בידי רופא בשל חשש להדבקה ד. 

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 11

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשפ"א, עמ' 78.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשפ"א, עמ' 78.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 546.  3

תיקון התוספת
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האם יש לך חום? שיעול? קושי בנשימה או פגיעה בחוש הטעם והריח?  .3
כן א. 

לא ב. 

אם ענית על שאלה 3 בחיוב, יש לעדכן את מזכיר ועדת הקלפי לשם קבלת הנחיות,  
ולעבור לשאלה הבאה.

וקיבלת  לעיל  התסמינים  התחלת  לאחר   )PCR )בדיקת  קורונה  בדיקת  עשית  האם   .4
תשובה שלילית בשלושת הימים האחרונים?  

כן א. 

לא ב. 

   ...........................               ...........................                  
                          תאריך                            חתימה "            

כ"א בכסלו התשפ"א )7 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6150(

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