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התשס"ו-2005* ,(107 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

יבוא: (ג1) קטן סעיף במקום ,167 בסעיף העיריות1, בפקודת .1

עברו כן אם אלא מועצה, כחבר שכיהן מי עיריה כמבקר יכהן ולא ימונה לא "(ג1)
כחבר כהונתו מתום שנתיים או עיריה, באותה מועצה כחבר כהונתו מתום שנים עשר

גובלת." בעיריה מועצה

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר אריאל
הפנים שר מקום ממלא

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת (14 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו ביום י"ג בכנסת * התקבל

.49 עמ' התשס"ו (23 בנובמבר 2005), בחשון כ"א 102, מיום - הכנסת חוק
.34 עמ' התשס"ו, ס"ח ;197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ו-2005*  ,(9 מס' (תיקון האוכלוסין מרשם חוק

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,6 בסעיף התשכ"ה-11965, האוכלוסין, מרשם בחוק .1

להודעה יצורפו מיילדת, או רופא בה וטיפלו מוסד שאינו במקום לידה אירעה "(ב)
היותה הענין, בדבר לפי המיילדת, מטעם תצהיר או רופא תעודת (א) בסעיף קטן כאמור

הטבעית. אמו היילוד אם של

יצורפו מיילדת,  רופא או בה טיפלו ולא מוסד במקום שאינו אירעה לידה (1) (ג)
אלה: כל קטן (א) כאמור בסעיף להודעה

הטבעית; היילוד אמו של אם היותה בדבר הורי היילוד תצהירים מטעם (א)

שנערך הריון, אחר על מעקב מוסמך רופא שניתן בידי רפואי, אישור (ב)
ה–28 להריון;  מהשבוע החל

בתוך היילוד אם את אשר בדק רופא מוסמך שניתן בידי רפואי, אישור (ג)
מהלידה. שעות 48

בסעיף (ג), יצורפו להודעה כאמור או (2) בהעדר אישור רפואי כאמור בפסקה (1)(ב)
לחוק 3(ד) סעיף להוראת בהתאם שנערכה להורות גנטית בדיקה תוצאות (א) קטן

הטבעית. היילוד אמו אם של קביעת היותה לשם התשס"א-22000, גנטי, מידע

- זה בסעיף (ד)

פקודת המיילדות3; לפי ביילוד לעסוק שמורשית מי "מיילדת" -

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (14 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ג ביום בכנסת  * התקבל

.28 עמ' התשס"ו (15 בנובמבר 2005), בחשון י"ג - 100, מיום הכנסת  חוק
.998 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270;

2 ס"ח התשס"א, עמ' 62.

.931 (א) (ע) 903, עמ' ב', כרך א"י, 3 חוקי

167 תיקון סעיף

6 תיקון סעיף


