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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים 
וילד נכה( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 212, 222)ד( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה(  1ב 
)הוראת שעה(, התשע"ו-22016, בתקנה 5, במקום "ועד תום שש שנים מיום התחילה" 

יבוא "ועד תום שמונה שנים מיום התחילה"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בניסן התשפ"ב )1 במאי 2022( )להלן - יום התחילה(,   2ב 
והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה לעררים מיום התחילהב

ט' באייר התשפ"ב )10 במאי 2022(
)חמ 3-2630-ת1(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

צו חלוקת הכנסות )המועצה האזורית הגליל התחתון, עיריית טבריה 
והמועצה המקומית טורעאן(, התשפ"ב-2022

המועצות  לפקודת  34א  סעיף  ולפי  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריזה ומצווה לאמור:

בצו זה - 1ב 
כאמור  ההכנסות  חלוקת  מאזור  המתקבלות  כללית  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

בסעיף 2;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה  1:10,000 החתומה ביד שרת 
הפנים ביום כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרדי 

הרשויות המקומיות;

"הרשויות המקומיות" - המועצה האזורית הגליל התחתון, עיריית טבריה והמועצה 
המקומית טורעאן;

"הרשויות המקומיות המקבלות" - עיריית טבריה והמועצה המקומית טורעאןב

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן במפה: 2ב 
גוש 15220 - חלק מחלקה 6;

גוש 15243 - חלקות 20 עד 22, 111 עד 172, 174, 175, 177 עד 183, 185 עד 190, 192 עד 
198, 200, 253, 257 וחלק מחלקות 44 עד 46, 101, 107, 109, 201, 209, 250 ו–259;

תיקון תקנה 5 

הוראות תחילה 
ותחולה 

הגדרות 

הכרזה על אזור   
חלוקת הכנסות 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ו, עמ' 317ב  1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 122; התשס"ט, עמ' 318ב  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ב, עמ' 755ב  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 973; התש"ף, עמ' 1476ב  2
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גוש 15244 - פרט לחלקה 100;

גוש 15246 - חלקות 60, 83 וחלק מחלקות 61, 65, 69, 71, 73 ו–81;

גוש 15773 - חלק מחלקות 12, 31 ו–33ב

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות, כמפורט  )א(  3ב 
להלן:

המועצה האזורית הגליל התחתון  - 53%;   )1(

עיריית טבריה - 37%;   )2(

המועצה המקומית טורעאן - 10%ב   )3(

את  המקבלות  המקומיות  לרשויות  תעביר  התחתון  הגליל  האזורית  המועצה  )ב( 
ההכנסות לפי האמור בסעיף קטן )א(ב

כלל  של  רבעוני  דוח  רבעון  בכל  יערוך  התחתון  הגליל  האזורית  המועצה  גזבר  )א(  4ב 
ההכנסות באזור חלוקת ההכנסות )להלן - הדוח הרבעוני(, ולפיו יועברו ההכנסות 

לרשויות המקומיות המקבלות כמפורט בסעיף 3ב

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו לרשויות המקומיות המקבלות בתוך 30 ימים  )ב( 
מתום כל רבעוןב

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
הדוח הרבעוני, לדרוש מהמועצה האזורית הגליל התחתון כל מידע בנוגע להכנסותב

נדרשה המועצה האזורית הגליל התחתון להמציא מידע כאמור בסעיף קטן )ג(,  )ד( 
היא תמציא את המידע בתוך 21 ימיםב

התקבולים  יישאו  במועד,  המקבלות  המקומיות  לרשויות  ההכנסות  הועברו  לא  5ב 
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-31961ב

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-6276(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

אופן חלוקת 
ההכנסות 

תשלום ודיווח 

ריבית 

ס"ח התשכ"א, עמ' 192ב  3
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