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תקנות שירות ביטחון )קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

התשמ"ו-11986,  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  16א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני קובע לאמור:

בתקנות שירות ביטחון )קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות(, התשס"א-22001   .1
)להלן - התקנות העיקריות(,  בתקנה 1, אחרי פסקה )42( יבוא:

")43( לוחמת אתגרים;

)44( לוחמת תיעוד מבצעי; 

)45( לוחמת מפעילת מכ"מ בספינת טילים;

)46( בקרית מודיעין ימי;

)47( חוקרת נתוני עתק;

)48( אנליסטית מידע מבצעי;

)49( מפתחת מערכות;

)50( חיילת במסלול "ליבת הסייבר" במרכז הצופן, הסייבר והביטחון;

)51( בודקת תוכנה;

)52( מיישמת הגנה בסייבר;

)53( חיילת במסלול "פעמי עתידים";

)54( מש"קית הסוואה ייעודית;

)55( מפעילת "רומא";

)56( מדריכת פיזיולוגיה תעופתית; 

)57( חוקרת מודיעין ימי."

פסקאות )43( עד )57( בתקנה 1 לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 1 לתקנות אלה יחולו   .2
על יוצא צבא אישה שהתנדבה לשירות באחד התפקידים המנויים בהן אם התקיים 

בה אחד מאלה:

יום   - )להלן  אלה  תקנות  של  פרסומן  יום  לאחר  סדיר  לשירות  התייצבה  היא   )1(
הפרסום(; 

היא התייצבה לשירות סדיר לפני יום הפרסום ולא השלימה עד יום י"ח בניסן   )2(
התשפ"א )31 במרס 2021( )להלן - היום הקובע( 24 חודשי שירות סדיר, ובלבד שבעת 

התנדבותה הסכימה להחלת תנאי סעיף 16א)ג( לחוק אם יאושרו תקנות אלה; 

 24 הקובע  היום  עד  והשלימה  הפרסום  יום  לפני  סדיר  לשירות  התייצבה  היא   )3(
חודשי שירות סדיר, ובלבד שנתנה את הסכמתה לכך לאחר יום הפרסום.

ט' בחשוון התשפ"א )27 באוקטובר 2020(
)חמ 3-3070-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון      

תיקון תקנה 1 

תחולה והוראות 
מעבר 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התש"ס, עמ' 64.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ו, עמ' 1709.  2
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תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( 
)תיקון(, התשפ"א-2020

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   371 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף  12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, התשל"א-21971,   .1
בתקנה 24 - 

בתקנת משנה )א(, פסקה )3()ב(  - תימחק;  )1(

בתקנת משנה )ג( -  )2(

ברישה, במקום "לגבי כל בן זוג כך:" יבוא "כך שלכל אחד מבני הזוג תשויך  )א( 
מחצית מההכנסה מהעסק";

פסקאות )1( ו–)2( - יימחקו. )ב( 

תקנות אלה יחולו על תשלום דמי ביטוח בעד התקופה שמיום 1 בינואר של שנת המס   .2
2021 או לאחריה. 

כ"ג בתשרי התשפ"א )11 באוקטובר 2020(
)חמ 3-912(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  
             שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה המקומית זכרון יעקב 
והמועצה האזורית חוף הכרמל לבין המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא 

והמועצה המקומית פוריידיס(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות1, בהסכמת שר האוצר, 
ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   .1
חדשים  שקלים  מ–4,000,000  יותר  של  בסכום  כללית  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

בשנה המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כאמור בסעיף 2;

ביד  החתומה   1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה  ההכנסות  חלוקת  אזור  מפת   - "מפה" 
ממנה  ושהעתקים   )2020 באוקטובר   13( התשפ"א  בתשרי  כ"ה  ביום  הפנים  שר 
מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרדי 

הרשויות המקומיות;

"עודף הכנסות" - ההכנסות מארנונה כללית, בניכוי 4,000,000 שקלים חדשים ובניכוי 
ההכנסות,  חלוקת  באזור  מוניציפליים  שירותים  מתן  בעד  שהוצאו  הוצאות 
לרבות הוצאות גבייה ותפעול; הייתה מחלוקת בין הרשויות המקומיות על גובה 

ההוצאות כאמור, יכריע במחלוקת הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים;

תיקון תקנה 24 

תחילה ותחולה 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  1

ק"ת התשל"א, עמ' 1458.  2

הגדרות 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ו, עמ' 151.  1
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"הרשויות המקומיות" - המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא המועצה המקומית זכרון 
יעקב, המועצה האזורית חוף הכרמל והמועצה המקומית פוריידיס;

והמועצה  אל–זרקא,  ג'סר  המקומית  המועצה   - המקבלות"  המקומיות  "הרשויות 
המקומית פוריידיס.

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן במפה:  .2
גוש 10194 - חלקה 13;  )1(

גוש 10195 - חלקות 28, 30 עד 32, 35, 52 עד 55, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 69 עד 74   )2(
וחלק מחלקות 6, 7, 20, 27, 48, 49, 58, 65 ו–68;

גוש 10952 - חלק מחלקות 52 ו–54;  )3(

גוש 11300 - חלקות 3, 12, 13, 17, 18, 27, 28, 35 וחלק מחלקות 19, 30 ו–36;   )4(

עודף ההכנסות יחולק בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל עודף ההכנסות,   .3
כמפורט להלן: 

המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא - 20%;  )1(

המועצה המקומית זכרון יעקב - 35%;  )2(

המועצה האזורית חוף הכרמל - 35%;  )3(

המועצה המקומית  פוריידיס - 10%.  )4(

גזבר המועצה המקומית זכרון יעקב וגזבר המועצה האזורית חוף הכרמל יערכו  )א(   .4
אחת לשנה דוח של ההכנסות באזור חלוקת ההכנסות )להלן - הדוח השנתי(, ולפיו 
עודף  את  הכרמל  חוף  האזורית  והמועצה  יעקב  זכרון  המקומית  המועצה  יעבירו 

ההכנסות לרשויות המקומיות המקבלות כמפורט בסעיף 3.

 45 בתוך  המקבלות  המקומיות  לרשויות  יועברו  ההכנסות  ועודף  השנתי  הדוח  )ב( 
ימים מתום השנה.

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
חוף  האזורית  ומהמועצה  יעקב  זכרון  המקומית  מהמועצה  לדרוש  השנתי,  הדוח 
הכרמל כל מידע הנוגע להכנסות, והמועצות האזוריות האמורות ימציאו את המידע 

הנדרש בתוך 21 ימים מיום שנדרשו לכך.

התקבולים  ישאו  במועד,  המקבלות  המקומיות  לרשויות  הסכומים  הועברו  לא   .5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כמשמעותה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-21961.

כ"ה בתשרי התשפ"א )13 באוקטובר 2020(
)חמ 3-5741(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  

                   שר הפנים

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות 

אופן חלוקת עודף 
ההכנסות

תשלום ודיווח 

ריבית 

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  2
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