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תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה
וברשויות המקומיות) (תיקון) ,התשפ"א2020-
בתוקף הסמכות לפי סעיפים (12א) ו–(18א) לחוק הארכיונים ,התשט"ו( 11955-להלן -
החוק) ,שהועברה אלי ,2ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף (18ג)
		
לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת
השנייה

.1

בתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות),
התשמ"ו( 31986-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה 14א ,בהגדרה "מוסד" ,בסופה יבוא "או
מוסד אשר קיבל את אישור גנז המדינה לפי הנוסח שבטופס מס'  5שבתוספת השנייה".

.2

		
בתוספת השנייה לתקנות העיקריות אחרי טופס  4יבוא:

"טופס 5
(תקנה 14א)
אישור גנז המדינה לביעור לאחר סריקה לפי פרק שלישי 1
.1

בחתימתי על מסמך זה אני מאשר ל ( ............................יחידה) במשרד ( ...............................להלן
 מוסד מדינה) לפעול בהתאם לאמור בפרק שלישי  1לתקנות הארכיונים (ביעור חומרארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) ,התשמ"ו 1986-כדי לבער חומר ארכיוני
שנסרק.

.2

המערכות שבאמצעותן תבוצע סריקת החומר ושמירתו:
(א)

....

(ב)

....

(ג)

....

(ניתן להוסיף מערכות נוספות בהתאם לצורך).
 .3הנהלים שאושרו על ידי ארכיון המדינה ואשר על פיהם תבוצע סריקת החומר ניהול
ושמירת תוצריו הסרוקים לאורך תקופת השמירה וביעור העותק הפיסי הם:
(א)

....

(ב)

....

(ג)

....

(ניתן להוסיף נהלים נוספים בהתאם לצורך).
 .4החלפה או שינוי במערכות ובנהלים:
כל החלפה או שינוי במערכות או בנהלים האמורים לעיל ייעשו רק לאחר קבלת אישור
מראש ובכתב מארכיון המדינה.

...........................................................
שם גנז המדינה המאשר
			
			

..........................................
		
חתימה

.................................
תאריך".

ט' בכסלו התשפ"א ( 25בנובמבר )2020
(חמ -3-82ת)1
1
2
3

ס"ח התשט"ו ,עמ' .14
י"פ התשט"ו ,עמ' .639
ק"ת התשמ"ו ,עמ'  ;1190התשע"ח ,עמ' .2070
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צו העיריות (חלוקת הכנסות בין עיריית שדרות לבין המועצה האזורית
שער הנגב) ,התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ב לפקודת העיריות ,1וסעיף 34א לפקודת המועצות
המקומיות ,2בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות,
אני מכריז ומצווה לאמור:

.1

הגדרות

בצו זה -
"הכנסות"  -הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזורי חלוקת ההכנסות כהגדרתם
בסעיף (2א);
"מפה"  -מפת אזורי חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה  1:10,000החתומה ביד שר
הפנים ביום ו' בכסלו התשפ"א ( 22בנובמבר  )2020ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר שבע ,ובמשרדי
הרשויות המקומיות;
"עודף הכנסות"  -ההכנסות מארנונה כללית ,בניכוי הוצאות שהוצאו בעד מתן
שירותים מוניציפליים באזור חלוקת ההכנסות או בסמיכות לו ,לרבות הוצאות
גבייה ותפעול; הייתה מחלוקת בין הרשויות המקומיות על גובה ההוצאות
כאמור ,יכריע במחלוקת הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים;
"הרשויות המקומיות"  -עיריית שדרות והמועצה האזורית שער הנגב.

.2

(א) אזורי חלוקת ההכנסות כוללים גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן הכרזה על אזור
חלוקת הכנסות

במפה:

( )1אזור א' -
(א) גוש  - 2253חלק מחלקות  4ו–;11
(ב) גוש  - 2327חלקות  10 ,9וחלק מחלקות  11 ,8ו–;12
( )2אזור ב' -
(א) גוש  - 979חלקה  19וחלק מחלקה ;41
(ב) גוש  - 1886חלקה ;31
(ג) גוש  - 2253חלק מחלקה ;11
(ד) גוש  - 2292חלק מחלקות  33 ,27ו–;34
(ה) גוש  - 2293חלקה  7וחלק מחלקות  10 ,4 ,3ו–;14
(ו) גוש  - 2327חלק מחלקה ;8
( )3אזור ג' -
(א) גוש  - 979חלקות  46 ,36 ,35 ,32 ,23עד ;49
(ב) גוש  - 1889חלקות  169עד  178 ,176עד  198 ,196 ,194עד ,210 ,209 ,207
 215 ,213 ,212עד  219וחלק מחלקות  197 ,177 ,163 ,151ו–;214
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
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( )4אזור ד' -
(א) גוש  - 600חלק מחלקות  22 ,8ו–;24
(ב) גוש  - 760חלק מחלקות  44 ,36 ,9 ,8ו–;47
(ג) גוש  - 979חלק מחלקה ;21
(ד) גוש  - 980חלק מחלקה ;31
(ה) גוש  - 2835חלק מחלקה .24
(ב) עודף ההכנסות באזורי חלוקת ההכנסות כאמור בסעיף קטן (א) יחולק בין
הרשויות המקומיות לפי צו זה.
אופן חלוקת עודף
ההכנסות

.3

תשלום ודיווח

.4

ריבית

.5

(א) עודף ההכנסות יחולק בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל עודף ההכנסות,
כמפורט להלן:
( )1עיריית שדרות ;50% -
( )2המועצה האזורית שער הנגב .50% -
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,החל מיום הראשון בינואר בשנה לאחר עליית עודף
ההכנסות השנתי על  15,000,000שקלים חדשים ,יחולק עודף ההכנסות בין הרשויות
המקומיות בשיעורים מסך כל עודף ההכנסות כמפורט להלן:
אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

אזור ד'

הרשות המקומית

עיריית שדרות

65%

60%

50%

55%

המועצה האזורית שער הנגב

35%

40%

50%

45%

(ג) הרשויות המקומיות יעבירו זו לזו את עודף ההכנסות לפי האמור בסעיף זה.
(א) גזברי הרשויות המקומיות יערכו בכל רבעון דוח רבעוני של כלל ההכנסות באזורי
חלוקת ההכנסות (להלן  -הדוח הרבעוני) ולפיהם יועברו עודפי ההכנסות לרשויות
המקומיות כמפורט בסעיף .3
(ב) הרשויות המקומיות יעבירו האחת לשנייה את הדוחות הרבעוניים ואת עודף
ההכנסות בתוך  30ימים מתום כל רבעון.
(ג) רשות מקומית אחת רשאית בתוך  21ימים מיום שהועבר לידיה הדוח הרבעוני
לדרוש מהרשות המקומית השנייה כל מידע הנוגע להכנסות.
(ד) רשות מקומית שנדרשה להמציא מידע כאמור בסעיף קטן (ג) תמציא את המידע
הנדרש בתוך  21ימים מיום שנדרשה לכך.
לא הועבר עודף ההכנסות במועד ,יישאו התקבולים ריבית בשיעור ריבית פיגורים
כהגדרתה בסעיף  5לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א.31961-

ו' בכסלו התשפ"א ( 22בנובמבר )2020
(חמ )3-6126

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

3

ס"ח התשכ"א ,עמ' .192
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צו שירות לאומי-אזרחי (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה),
התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ג) לחוק שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד( 12014-להלן
 החוק) ,ובאישור ועדה משותפת לוועדת העבודה הרווחה והבריאות ולוועדת החוץוהביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

.1

בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה כהגדרתה בחוק תיקון התוספת
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף 22020-לחוק

(להלן  -תקופת הוראת השעה) ,יראו כאילו בתוספת לחוק ,אחרי פרט  7בא:
"( .8א)

בפרט זה -
"הכנסה חודשית לנפש משוקללת"  -סך הכנסותיהם מעבודה בישראל כשכירים
של המשרת ושל אשתו ,לרבות דמי הכלכלה שלהם זכאי המשרת לפי
החוק ,חלקי מספר הנפשות המשוקללות במשפחתו של המשרת;
"חודשי השוואה"  -שלושה חודשים רצופים כלשהם בתקופה שהחל
מחודש דצמבר  2019ועד תום תקופת הוראת השעה ,ובלבד שלפחות
אחד מהחודשים הוא בתקופת שירותו של המשרת;
"משרת המצוי במצוקה כלכלית"  -משרת שהתקיימו בו שני אלה בחודש
שחל בתקופת שירותו:
( )1חלה ירידה של  25%לפחות בהכנסתו החודשית של המשרת
מעבודתו כשכיר בישראל ,ביחס לממוצע הכנסותיו מעבודה כשכיר
בישראל בחודשי ההשוואה;
( )2ההכנסה החודשית לנפש משוקללת במשפחתו של המשרת
אינה עולה על  4,681שקלים חדשים;
"משפחתו של המשרת"  -המשרת ,אשתו וילדיו;
"סכום הבסיס"  -כמפורט להלן ,לפי העניין:
()1

למשרת שהוא אב לילדים  -סך  6,000שקלים חדשים;

()2

למשרת שהוא נשוי בלא ילדים  -סך  4,528שקלים חדשים;

( )3למשרת שהוא אינו נשוי ואין לו ילדים  -סך  2,830שקלים
חדשים;
"נפש משוקללת"  -שקלול מספר הנפשות לפי הטבלה להלן:

1
2

מספר הנפשות למעשה במשפחתו
של המשרת

מספר הנפשות המשוקלל

1
2
3
4
5

1.25
2.00
2.65
3.20
3.75

ס"ח התשע"ד ,עמ' .380
ס"ח התש"ף ,עמ' .266
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מספר הנפשות למעשה במשפחתו
של המשרת

מספר הנפשות המשוקלל

6
7
8
9

4.25
4.75
5.20
5.60

(ב) משרת בשירות לאומי-אזרחי שמצוי במצוקה כלכלית במשך חודשיים לפחות
בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף ( 1במרס  )2020עד תום תקופת הוראת השעה ,יהיה
זכאי למענק כלכלי שיחושב לפי פרט משנה (ג) בהתחשב במשך התקופה כאמור שבה
הוא מצוי במצוקה כלכלית (בפרט זה  -תקופת הזכאות) ,ובלבד שהמציא לרשות את
המסמכים האלה:
( )1צילום תעודת זהות לרבות ספח תעודת זהות מעודכן ובו פרטי הילדים,
או מסמך רשמי אחר של מדינת ישראל שיש בו כדי להעיד על משפחתו של
המשרת ומספר הנפשות בה;
( )2תלושי שכר של המשרת ,ואם הוא נשוי  -גם של אשתו ,מכל מקומות
העבודה שעבדו בהם בחודשי ההשוואה ובתקופת הזכאות;
( )3הצהרת המשרת שאין לו הכנסות נוספות כשכיר מלבד הכנסותיו מעבודה
לפי פסקת משנה (ב) ,וכן כי לא קיבל סיוע כלכלי בעד תקופת הזכאות לפי
פרקים ב' ו–ה' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),
התש"ף ;32020-היה המשרת נשוי  -יצהיר כי גם לאשתו אין הכנסות נוספות
כשכירה מלבד הכנסותיה מעבודה לפי פסקת משנה (ב).
(ג) המענק הכלכלי שמשרת יהיה זכאי לו לפי פרט משנה (ב) יהיה בסכום השווה
למכפלת סכום הבסיס במקדם המצוין לצדה של תקופת הזכאות ,כמפורט להלן:
( )1חודשיים לפחות ולא יותר משלושה חודשים ;1 -
( )2ארבעה חודשים לפחות ולא יותר מחמישה חודשים ;1.65 -
( )3שישה חודשים ויותר .2.2 -
(ד) משרת זכאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק כלכלי לפי פרט זה בעד תקופת
הזכאות ,ואולם אם המשרת הגיש בקשה ותקופת הזכאות התארכה ,רשאי הוא
להגיש בקשה מחודשת בעד כל תקופת הזכאות ,ובלבד שיקוזז סכום המענק הכלכלי
ששולם לו לפי בקשתו הקודמת מסכום המענק המחושב לפי בקשתו המעודכנת.
(ה) המענק ישולם מאוצר המדינה באמצעות הרשות".
ט' בכסלו התשפ"א ( 25בנובמבר )2020
(חמ )3-6141

צחי הנגבי
שר ההתיישבות
הממונה על ביצוע החוק

3

ס"ח התש"ף ,עמ' .298
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