
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

780 צו	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	השכר	הקובע	והתגמול	לנכה	מחוסר	פרנסה	ונצרך(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�		

	צו	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	השכר	הקובע	והתגמול	לנכה	מחוסר	פרנסה	ונצרך(	)הוראת	שעה(,
780 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

781 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012

782 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

782 תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

782 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

783 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012

783 תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

784 		�	� צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	ליתום(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012

784 		�	�	�	�	�	�	�	� צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	ליתום(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

	צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	תגמולים(	)הוראת	שעה(,
785 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

785 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	תגמולים(,	התשע"ב-2012

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	צרכים	מיוחדים(	)הוראת	שעה(,
786 התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	צרכים	מיוחדים(	)תיקון(,
787 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	לשם	רכישת	מקצוע	או	השכלה
788 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 כללית	או	מקצועית(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	לשם	רכישת	מקצוע	או	השכלה
789 כללית	או	מקצועית(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)הקלות	ליתומים	להשתלמות	במוסדות	להשכלה
789 על–תיכונית(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)הקלות	ליתומים	להשתלמות	במוסדות	להשכלה
789 על–תיכונית(	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	שירות	המילואים	)שירות	מילואים	למטרת	תעסוקה	מבצעית	יותר	מפעם	אחת	בתקופה	של	שלוש	שנים	רצופות(
790 )הוראת	שעה(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

16 בפברואר 2012 7091 כ"ג בשבט התשע"ב
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צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך(, התשע"ב-2012

]נוסח	 התשי"ט-11959	 ושיקום(,	 )תגמולים	 הנכים	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	 משולב[	

והבריאות	של		הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

השכר	הקובע	כאמור	בסעיף	1	לחוק	יהיה	1%�138	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת	לעובד	 	�1
תוספת	 לו	 משתלמת	 ושאין	 המינהלי	 הדירוג	 של	 	17 היא	 משכורתו	 שדרגת	 המדינה	

למשכורתו	בזכות	בן	משפחה�

	תגמול	מחוסר	פרנסה	כאמור	בסעיף	6)ג(	ו–)ד(	לחוק	יהיה	-	 �2

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	7%�54	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )1(
-	9%�79	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	9%�79	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )2(
-	9%�113	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	100%	-	9%�113	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	 )3(
ילד	-	6%�147	מהדרגה	הקובעת�

לעובד	 המשתלמת	 המשכורת	 כל	 סך	 תהיה	 לחוק	 6)ג(	 סעיף	 לעניין	 הקובעת	 הדרגה	 	�3
המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	22	של	הדירוג	המינהלי	ושאין	משתלמת	לו	תוספת	שכר	

בזכות	בן	משפחה�

התגמול	לנכה	נצרך	כאמור	בסעיף	7)א(	לחוק	יהיה	3%�168	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת		 	�4
	- ילד	 לנכה	 יש	 ואם	 22	של	הדירוג	המינהלי	 לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	

0%�187	מהדרגה	הקובעת�

תוספת	מיוחדת	עקב	פרישה	מוקדמת	כאמור	בסעיף	7ד	לחוק	לא	תעלה	על	3%�104	מן	 	�5
המשכורת	המשולמת	לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �6
י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1755(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012

]נוסח	 התשי"ט-11959	 ושיקום(,	 )תגמולים	 הנכים	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	 משולב[	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

השכר	הקובע	כאמור	בסעיף	1	לחוק	יהיה	3%�135	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת	לעובד	 	�1
תוספת	 לו	 משתלמת	 ושאין	 המינהלי	 הדירוג	 של	 	17 היא	 משכורתו	 שדרגת	 המדינה	

למשכורתו	בזכות	בן	משפחה�

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

שיעור	השכר	
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה 
נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

תחילה

שיעור השכר 
הקובע
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	תגמול	מחוסר	פרנסה	כאמור	בסעיף	6)ג(	ו–)ד(	לחוק	יהיה	- �2

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	6%�53	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )1(
-	3%�78	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	3%�78	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )2(
-	5%�111	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	100%	-	5%�111	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	 )3(
ילד	-	6%�144	מהדרגה	הקובעת�

לעובד	 המשתלמת	 המשכורת	 כל	 סך	 תהיה	 לחוק	 6)ג(	 סעיף	 לעניין	 הקובעת	 הדרגה	 	�3
המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	22	של	הדירוג	המינהלי	ושאין	משתלמת	לו	תוספת	שכר	

בזכות	בן	משפחה�

התגמול	לנכה	נצרך	כאמור	בסעיף	7)א(	לחוק	יהיה	9%�164	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת		 	�4
	- ילד	 לנכה	 יש	 ואם	 22	של	הדירוג	המינהלי	 לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	

2%�183	מהדרגה	הקובעת�

תוספת	מיוחדת	עקב	פרישה	מוקדמת	כאמור	בסעיף	7ד	לחוק	לא	תעלה	על	2%�102	מן	 	�5
המשכורת	המשולמת	לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי�

מחוסר	 לנכה	 והתגמול	 הקובע	 השכר	 שיעור	 )העלאת	 ושיקום(	 )תגמולים	 הנכים	 צו	 	�6
פרנסה	ונצרך(,	התש"ע-22010	-	בטל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפו	עד	יום	כ"ה	 	�7
באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1755(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1564� 2

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012
ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	43	 	

]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(,	התשי"ד-21954,	במקום	"4%�108"	יבוא	 	�1
"5%�111"	ובמקום	"5%�140"	יבוא	"6%�144"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 	�2
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-772(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשי"ד,	עמ'	500;	התש"ע,	עמ'	1566� 2

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה 
נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

ביטול

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 
14א)א()1(

תחילה ותוקף
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תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ב-2012
ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	43	 	

]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(,	התשי"ד-21954,	במקום	"5%�111"	יבוא	 	�1
"9%�113"	ובמקום	"6%�144"	יבוא	"6%�147"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-772(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשי"ד,	עמ'	500;	התשע"ב,	עמ'	781� 2

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה(, 
התשע"ב-2012

ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	45	 	
]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	17)א()3(	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(,	התשמ"ח- 	�1
-	21987

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"1%�52"	יבוא	"6%�53"	ובמקום	"1%�76"	יבוא	"3%�78"; )1(

	בפסקת	משנה	)ב(,	במקום	"1%�76"	יבוא	"3%�78"	ובמקום	"4%�108"	יבוא	"5%�111"; )2(

	בפסקת	משנה	)ג(,	במקום	"4%�108"	יבוא	"5%�111"	ובמקום	"6%�151"	יבוא	"0%�156"� )3(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 �2
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1752(

שר	הביטחון 	 	__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	40;	התש"ע,	עמ'	1566� 2

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(,
התשע"ב-2012

ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	45	 	
]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	17)א()3(	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(,	התשמ"ח-		 	�1
-	21987

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"6%�53"	יבוא	"7%�54"	ובמקום	"3%�78"	יבוא	"9%�79"; )1(

תיקון תקנה 
14א)א()1(

תחילה

תיקון תקנה 17

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 17

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	40;	התשע"ב,	עמ'	782� 2
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	בפסקת	משנה	)ב(,	במקום	"3%�78"	יבוא	"9%�79"	ובמקום	"5%�111"	יבוא	"9%�113"; )2(

	בפסקת	משנה	)ג(,	במקום	"5%�111"	יבוא	"9%�113"	ובמקום	"0%�156"	יבוא	"3%�159"� )3(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1752(

שר	הביטחון 	 	

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7ב	ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959 		
אני	מתקין	תקנות	 והבריאות	של	הכנסת,	 ועדת	העבודה	הרווחה	 ובאישור	 ]נוסח	משולב[,	

אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(,	התשס"ג- 	�1
22003,	בהגדרה	"משקולת",	במקום	"68�69"	יבוא	"70�71"�	

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 	�2
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-700(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	854;	התש"ע,	עמ'	1567;	התשע"א,	עמ'	1305� 2

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7ב	ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959 		
אני	מתקין	תקנות	 והבריאות	של	הכנסת,	 ועדת	העבודה	הרווחה	 ובאישור	 ]נוסח	משולב[,	

אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(,	התשס"ג- 	�1
22003,	בהגדרה	"משקולת",	במקום	"70�71"	יבוא	"19�73"�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-700(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	854;	התשע"ב,	עמ'	783� 2

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012

)תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לחוק	 29א)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 התש"י-11950,	 ושיקום(,	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

במקום	סעיף	2	לצו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	 	�1
ליתום(,	התשמ"ב-21982,	יבוא:

"סכום	מענק	
הנישואין

		קצין	תגמולים	ישלם	ליתום	לפי	סעיף	29א	לחוק,	מענק	נישואין	 �2
בסכום	של	117,306	שקלים	חדשים�"

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפו	עד	יום	כ"ה	 	�2
באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-170(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	893;	התש"ע,	עמ'	1568� 2

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )תיקון(, התשע"ב-2012

)תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לחוק	 29א)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 התש"י-11950,	 ושיקום(,	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

במקום	סעיף	2	לצו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	 	�1
ליתום(,	התשמ"ב-21982,	יבוא:

"סכום	מענק	
הנישואין

		קצין	תגמולים	ישלם	ליתום	לפי	סעיף	29א	לחוק,	מענק	נישואין	 �2
בסכום	של	119,742	שקלים	חדשים�"

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-170(

שר	הביטחון 	 	

__________
		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	893;	התשע"ב,	עמ'	784� 2

החלפת סעיף 2

תחילה ותוקף

החלפת סעיף 2

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1ב	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,						 	
התש"י-11950,	בהתייעצות	עם	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	

הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	8)ב(	לחוק,	הוא	4%�231	מהדרגה	הקובעת	כאמור	בסעיף	 	�1
8)א(	לחוק�

התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	10)א(	לחוק,	הוא	6%�92	מסך	כל	המשכורת	הנהוגה	אותה	 	�2
שעה	לגבי	עובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	19	של	הדירוג	המינהלי�

	התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	13ב)1(	לחוק	הוא	- �3

שדרגת	 המדינה	 עובד	 לגבי	 שעה	 אותה	 הנהוגה	 המשכורת	 כל	 מסך	 	116�9%	 )1(
בן	 בזכות	 לו	תוספת	שכר	 19	של	הדירוג	המינהלי,	ושאינה	משתלמת	 משכורתו	היא	

משפחה;

שדרגת	 המדינה	 עובד	 לגבי	 שעה	 אותה	 הנהוגה	 המשכורת	 כל	 מסך	 	118�1%	 )2(
בן	 בזכות	 לו	תוספת	שכר	 19	של	הדירוג	המינהלי,	ושאינה	משתלמת	 משכורתו	היא	

משפחה;

שדרגת	 המדינה	 עובד	 לגבי	 שעה	 אותה	 הנהוגה	 המשכורת	 כל	 מסך	 	121�5%	 )3(
בן	 בזכות	 לו	תוספת	שכר	 19	של	הדירוג	המינהלי,	ושאינה	משתלמת	 משכורתו	היא	

משפחה�

תגמולים(,	 שיעורי	 )העלאת	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 צו	 	�4
התש"ע-22010	-	בטל�

)1	באוקטובר	2010(	 ו–3)3(	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	 	2 	,1 	תחילתם	של	סעיפים	 )א( 	�5
ותוקפם	עד	יום	כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

	תחילתו	של	סעיף	3)1(	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפו	עד	יום	 )ב(
ט"ז	בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

	תחילתו	של	סעיף	3)2(	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(	ותוקפו	עד	יום	כ"ב	 )ג(
בתשרי	התשע"א	)30	בספטמבר	2010(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1502(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1569� 2

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1ב	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,						 	
התש"י-11950,	בהתייעצות	עם	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	

הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים 
לשכולים

דין גרושה שיש 
אתה יתומים של 

הנספה

תחילה ותוקף

__________
	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

ביטול
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כאמור הקובעת	 מהדרגה	 	236�3% הוא	 לחוק,	 8)ב(	 סעיף	 לעניין	 החודשי	 התגמול	 	�1	
בסעיף	8)א(	לחוק�

התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	10)א(	לחוק,	הוא	5%�94	מסך	כל	המשכורת	הנהוגה	אותה	 	�2
שעה	לגבי	עובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	19	של	הדירוג	המינהלי�

הנהוגה	 המשכורת	 כל	 מסך	 	124�0% הוא	 לחוק	 13ב)1(	 סעיף	 לעניין	 החודשי	 התגמול	 	�3
אותה	שעה	לגבי	עובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	19	של	הדירוג	המינהלי	ושאינה	

משתלמת	לו	תוספת	שכר	בזכות	בן	משפחה�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �4

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1502(

שר	הביטחון 	 	

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	8ב	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת	אני	מתקין		

תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	 	�1
צרכים	מיוחדים(,	התשמ"ד-21984	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,		במקום	הטבלה	יבוא:

	הסעיף	- תוספת	בשקלים	חדשים")א(

	סעיף	7 )1(312�56

	סעיף	8)ב( )2(599�57

	סעיף	8)ג( 57�599	בתוספת	93�383	בעד	כל	)3(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	8)ד( )4(312�56

	סעיף	9)א( )5(383�93

	סעיף	13ב)1( )6(383�93

	סעיף	13ב)2( 93�383	בתוספת	93�383	בעד	כל	)7(
יתום	שלאחר	הראשון

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ב(
הנספה	 ליתום	של	 אם	 והיא	 8)ג(	 או	 8)ב(	 סעיף	

שמלאו	לו	18	שנים	וטרם	מלאו	לו	21	שנים

383�93

תגמולים 
לאלמנה עם 

יתומים

תגמולים 
לשכולים

דין גרושה שיש 
אתה יתומים של 

הנספה

תחילה

__________
	ס"ח	התש"י	עמ'	162� 1

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1394;	התש"ע,	עמ'	1571� 2

תיקון תקנה 1
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תוספת	בשקלים	חדשים

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ג(
סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	של	נספה	שמלאו	לו	

21	שנים	וטרם	מלאו	לו	24	שנים

57�949	בתוספת	15�636	בעד	כל	
יתום	שלאחר	הראשון

	לאלמנה	של	נספה	שטרם	מלאו	לה	60	שנה,	 )ד(
הזכאית	לתגמול	לפי	סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	או	
ליתומים	של	הנספה	שמלאו	להם	24	שנים	ויותר					

"1,001�35

	בתקנה	1א	לתקנות	העיקריות	- �2

	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"567"	יבוא	"583"� )1(

יבוא "ו–40�433"	 ובמקום	 	"565�87" יבוא	 	"541�75" במקום	 )ג()8(,	 משנה	 	בתקנת	 )2(	
"ו–70�452"�

	בתקנה	1ב	לתקנות	העיקריות,	במקום	"16,495"	יבוא	"16,974"� �3

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 	�4
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1501(

שר	הביטחון 	 	

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	8ב	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת	אני	מתקין		

תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	 	�1
צרכים	מיוחדים(,	התשמ"ד-21984	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	במקום	הטבלה	יבוא:

	הסעיף	- תוספת	בשקלים	חדשים")א(

	סעיף	7 )1(319�05

	סעיף	8)ב( )2(612�02

	סעיף	8)ג( 02�612	בתוספת	90�391	בעד	כל	)3(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	8)ד( )4(319�05

	סעיף	9)א( )5(391�90

	סעיף	13ב)1( )6(391�90

	סעיף	13ב)2( 90�391	בתוספת	90�391	בעד	כל	)7(
יתום	שלאחר	הראשון

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1ב

תחילה ותוקף

__________
		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1394;	התשע"ב,	עמ'	786� 2
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תוספת	בשקלים	חדשים

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ב(
הנספה	 ליתום	של	 אם	 והיא	 8)ג(	 או	 8)ב(	 סעיף	

שמלאו	לו	18	שנים	וטרם	מלאו	לו	21	שנים					

391�90

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ג(
סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	של	נספה	שמלאו	לו	

21	שנים	וטרם	מלאו	לו	24	שנים

29�969	בתוספת	35�649	בעד	כל	
יתום	שלאחר	הראשון

	לאלמנה	של	נספה	שטרם	מלאו	לה	60	שנה,	 )ד(
הזכאית	לתגמול	לפי	סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	או	
ליתומים	של	הנספה	שמלאו	להם	24	שנים	ויותר					

"1,022�14

	בתקנה	1א	לתקנות	העיקריות	- �2
	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"583"	יבוא	"11�595"� )1(

	בתקנת	משנה	)ג()8(,	במקום	"87�565"	יבוא	"62�577"	ובמקום	"ו–70�452,	יבוא	"ו–10�462"� )2(

	בתקנה	1ב	לתקנות	העיקריות,	במקום	"16,974"	יבוא	"17,326"� �3

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(�	 	�4
י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1501(

שר	הביטחון 	 	

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים 
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )הוראת שעה(, 

התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,		 	
התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)חינוך	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 11)א(	 בתקנה	 	�1
יתומים	לרכישת	מקצוע	או	השכלה	כללית	או	מקצועית(,	התשי"ט-21959,	בפסקה	)4(,	

במקום	"5%�52"	יבוא	"0%�54"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 	�2
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844;	התש"ע,	עמ'	1572� 2

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב

תחילה

תיקון תקנה 11

תחילה ותוקף
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם 
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,		 	
התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	11)א(	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	 	�1
במקום	 	,)4( בפסקה	 התשי"ט-21959,	 מקצועית(,	 או	 כללית	 השכלה	 או	 מקצוע	 לרכישת	

"0%�54"	יבוא	"1%�55"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844;	התשע"ב,	עמ'	788� 2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים 
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)הקלות	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 10)א(	 בתקנה	 	�1
	,)3( בפסקה	 התשי"ט-21959,	 על–תיכונית(,	 להשכלה	 במוסדות	 להשתלמות	 ליתומים	

במקום	"5%�52"	יבוא	"0�54"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010(	ותוקפן	עד	יום	 	�2
כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011(�	

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844;	התש"ע,	עמ'	1573� 2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים 
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)הקלות	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 10)א(	 בתקנה	 	�1
	,)3( בפסקה	 התשי"ט-21959,	 על–תיכונית(,	 להשכלה	 במוסדות	 להשתלמות	 ליתומים	

במקום	"0%�54"	יבוא	"1%�55"�

תיקון תקנה 11

תחילה

תיקון תקנה 10

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 10

__________
	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

			ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844;	התשע"ב,	עמ'	789� 2
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	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(� �2

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	

צו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם 
אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ב-2012 
לאחר	 התשס"ח-12008,	 המילואים,	 שירות	 לחוק	 7)ג()2(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
של	 והביטחון	 החוץ	 ועדת	 ובאישור	 זאת,	 המצדיקים	 ביטחון	 צורכי	 קיימים	 כי	 ששוכנעתי	

הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

אחת	 מפעם	 יותר	 מבצעית	 תעסוקה	 למטרת	 מילואים	 )שירות	 המילואים	 שירות	 בצו	 	�1
בתקופה	של	שלוש	שנים	רצופות(	)הוראת	שעה(,	התשע"ב-22012,	בתוספת	-	

	בפסקה	7,	אחרי	"9219,"	יבוא	"8103"; )1(

	פסקה	10	-	תימחק; )2(

	בפסקה	14,	במקום	"5023"	יבוא	"5032"� )3(

י"ב	בשבט	התשע"ב	)5	בפברואר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-3856(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 1

			ק"ת	התשע"ב,	עמ'	532� 2

תחילה

תיקון התוספת




