גוש  - 8560חלק מחלקה  11כמסומן במפה;
גוש  - 8852פרט לחלק מחלקות  91 ,80 ,79 ,77 ,75 ,72 ,68 ,49 ,48 ,29כמסומן במפה;
גוש  - 8854פרט לחלק מחלקה  86כמסומן במפה;
גוש  - 8947פרט לחלק מחלקה  42כמסומן במפה;
גוש  - 9047חלקות  10עד  28 ,13וחלק מחלקות  27 ,16 ,15 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 9048חלקות  43עד  46וחלק מחלקות  55 ,47כמסומן במפה;
גוש  - 9224חלק מחלקה  4כמסומן במפה".
ה' באב התש"ף ( 26ביולי )2020
(חמ -3-269ת)1

					

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ובאישור ועדת
העבודה הרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים),
התשל"ב- 21972-
( )1בפרט  ,7בטור א' ,המילים "למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי-רכב
שבבעלותו"  -יימחקו;
( )2אחרי פרט  14יבוא:
טור א'
סוגי העבודה

".15

תחילה ותחולה

.2

איש צוות מקצועי,
הנמנה עם עובדי
הצוות הטכני או
האמנותי בהפקה
קולית או חזותית

טור ב'
תנאי העבודה

טור ג'
המעביד

הסכם העבודה בכתב נערך
מראש לתקופה של רבע שנה
לפחות או לסדרה של חמישה
ימי הפקה לפחות; ובהופעות
באמצעי תקשורת ציבוריים -
כשלא חל האמור בסעיף (6א)
 הסכם העבודה בכתב נערךמראש לסדרה של שלושה ימי
הפקה בחודש לפחות

החייב בתשלום
גמול העבודה
לפי ההסכם"

תחילתו של צו זה ביום י"ב באלול התש"ף ( 1בספטמבר ( )2020להלן  -יום התחילה),
והוא יחול גם על הסכם שנכרת לפני יום התחילה.

ד' באלול התש"ף ( 24באוגוסט )2020
(חמ -3-1337ת)1
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ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207
ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1573התשע"ח ,עמ' .1060
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