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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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