
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

 צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך(,
1660 התשע"ד-2014                                                                                                                                                         

1660 תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                                                                    

1661 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(, התשע"ד-2014                                               

1661 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ד-2014                                    

1662 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין ליתום( )תיקון(, התשע"ד-2014                

1662 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים(, התשע"ד-2014                     

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(,
1663 התשע"ד-2014                                                                                                                                                         

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה
1664 כללית או מקצועית( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                                                                        

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה
1664 על–תיכונית( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                                                                                     

1664 כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014                                                                 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה( )מס' 3(, 
1666 התשע"ד-2014                                                                                                                                                         
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צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך(, התשע"ד-2014

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

והבריאות של  הכנסת, אני מצווה לאמור:

השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 6% 150 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  יש  ואם  הקובעת,  מהדרגה   59 6%  -  18% עד  מ–10%  נכותו  שדרגת  )1( לנכה 
ילד - 1% 87 מהדרגה הקובעת;

לנכה  יש  ואם  הקובעת,  מהדרגה   87 1%  -  39% עד  מ–19%  נכותו  שדרגת  )2( לנכה 
ילד - 1% 124 מהדרגה הקובעת;

)3( לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 1% 124 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 9% 160 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 

המשכורת  כל  מסך   183 6% יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול    4
יש  ואם  המינהלי,  הדירוג  של   22 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד  המשתלמת  

לנכה ילד - 8% 203 מהדרגה הקובעת 

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 7% 113 מן    5
המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי 

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    6
כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(

)חמ 3-1755(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ )קס' 4941(  

שר הביטחון   
__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; ק"ת התשע"ג, עמ' 1606  

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ד-2014
התשי"ט-11959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק  ו–48   43 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 

]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 14א)א()1( לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-21954, במקום "9% 121" יבוא    1
"1% 124" ובמקום "158%" יבוא "9% 160" 

שיעור השכר 
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה 
נצרך

תחילה

תיקון תקנה 14א

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 276   1

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ג, עמ' 1608   2

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-772(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

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

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

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "5% 58" יבוא "6% 59" ובמקום "6% 85" יבוא "1% 87";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "6% 85" יבוא "1% 87" ובמקום "9% 121" יבוא "1% 124";

)3( בפסקת משנה )ג(, במקום "9% 121" יבוא "1% 124" ובמקום "6% 170" יבוא "7% 173" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-1752(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   
__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276 

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ג, עמ' 1608 

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)תיקון(, התשע"ד-2014

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

אלה:

מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תוספת  ושיקום(  )תגמולים  הנכים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ג-22003, בהגדרה "משקולת", במקום "38 78" יבוא "79 79"  

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2

כ"ה בתמוז התשע"ב )23 ביולי 2014(
)חמ 3-700(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   
__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשס"א, עמ' 120 

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשע"ג, עמ' 1609 

תיקון תקנה 17

תחילה 

תיקון תקנה 1

תחילה 

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )תיקון(, התשע"ד-2014

)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

2  קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין 
בסכום של 130,552 שקלים חדשים "

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2
כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(

)חמ 3-170(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   __________
1  ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120 

2  ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשע"ג, עמ' 1610 

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים(, 
התשע"ד-2014

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

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התגמול החודשי לעניין סעיף 8)ב( לחוק, הוא 7% 257 מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף    1
8)א( לחוק 

הנהוגה  המשכורת  כל  מסך   103 1% הוא  לחוק,  10)א(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול    2
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי 

הנהוגה  המשכורת  כל  מסך   135 2% הוא  לחוק,  13ב)1(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול    3
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי, ושאין 

משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה 

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    4

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-1502(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   
__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120; ק"ת התשע"ג, עמ' 1611 

החלפת סעיף 2

תחילה

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים 
לשכולים

דין גרושה שיש 
אתה יתומים של 

הנספה

תחילה
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ד-2014

  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:

תוספת בשקלים חדשים")א( הסעיף -

85 347)1( סעיף 7      

27 667)2( סעיף 8)ב(      

27 667 בתוספת 28 427 בעד כל )3( סעיף 8)ג(         
יתום שלאחר הראשון

85 347)4( סעיף 8)ד(      

28 427)5( סעיף 9)א(     

28 427)6( סעיף 13ב)1(   

28 427 בתוספת 28 427 בעד כל )7( סעיף 13ב)2(  
יתום שלאחר הראשון

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

שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים     

427 28

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

21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים

8 1,056 בתוספת 99 707 בעד כל 
יתום שלאחר הראשון

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

 "1,114 42

בתקנה 1א לתקנות העיקריות -   2
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "34 637" יבוא "84 648";

יבוא "ו–90 494"  ובמקום   "629 77" יבוא   "618 61" במקום  )ג()8(,  משנה   )2( בתקנת 
"ו–83 503" 

בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "18,556" יבוא "18,891"    3
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    4

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-1501(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   
__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120 

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשע"ג, עמ' 1613 

תיקון תקנה 1

תחילה

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם 
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )תיקון(, התשע"ד-2014

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

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

"9% 58" יבוא "60%" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-1403(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון   
__________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120 

2  ק"ת התשי"ט, עמ' 844; התשע"ג, עמ' 1614 

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים 
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )תיקון(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33)א( ו–37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים  
ושיקום(, התש"י-11950, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

)הקלות  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לתקנות  10)א()3(  בתקנה    1
 "58 9%" במקום  התשי"ט-21959,  על–תיכונית(,  להשכלה  במוסדות  להשתלמות  ליתומים 

יבוא "60%" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(    2

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-1403(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ   

שר הביטחון  _________
1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"א, עמ' 120 

2   ק"ת התשי"ט, עמ' 848; התשע"ג, עמ' 1615 

כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 37 לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר שקוימו 
הוראות סעיפים 40 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים 

אלה:

בכללים אלה -    1
לחקלאות(  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  בתקנות  כהגדרתה   - הבסיס"  "מכסת 

)הוראת שעה(, התשע"ד-22014;

תיקון תקנה 11

תחילה

תיקון תקנה 10

תחילה

הגדרות

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 644 ועמ' 1330   2
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לשימוש  קולחים  מי  להשבת  המשמשות  מים  אספקת  תשתיות   - קולחים"  "מפעל 
חקלאי;

"ספק" - אחד מאלה:

)1( בעל רישיון הפקה המספק מים מן המערכת הארצית;

)2( בעל רישיון הפקה המספק מי קולחים;

מים  של  הכוללת  הכמות  של  הצריכה   - לחקלאות"  שפירים  מים  של  כוללת  "צריכה 
שפירים שהוקצו למטרת חקלאות לשנת 2014 באזור המערכת הארצית;

"צרכן קולחים" - צרכן של מי קולחים ממפעל קולחים 

ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מצב מאגרי המים במערכת הארצית והיקף הצריכה    2
כאמור  לספק  להתיר  הוא  רשאי  זאת,  מאפשרים  לחקלאות  שפירים  מים  של  הכוללת 
בפסקה )1( להגדרה "ספק", להפיק או לספק כדין, בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה 
)31 בדצמבר 2014(, מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד 30% מעל כמויות המים 
השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו לכל מקור מים )להלן - היתר לאספקת כמות 

נחרגת( אם התקיים לגביו התנאי המתאים, לפי העניין:

)1( קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית; 

לכמות  שמעל  לכמות  נפרדים  הפקה  היטלי  מפיק  שהוא  המים  לגבי  )2( קבועים 
המוקצית  

)2( להגדרה "ספק",  )א( מנהל הרשות הממשלתית רשאי לתת לספק כאמור בפסקה    3
היתר נוסף לאספקת כמות נחרגת לצרכן קולחים, בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה 

)31 בדצמבר 2014(, אם התקיימו לגביו התנאים האלה:

)1( הקצאת מי הקולחים של צרכן הקולחים נמוכה ממכסת הבסיס שלו ממפעל 
הקולחים;

שמעל  בכמות  שפירים  מים  של  אספקה  לו  לאשר  ביקש  הקולחים  )2( צרכן 
לכמות המוקצית;

)3( לפי הנתונים הקיימים בידי מנהל הרשות הממשלתית לגבי הצריכה הכוללת 
של מים שפירים לחקלאות, מתן היתר נוסף לאספקת כמות נחרגת לא יביא לחריגה 

מהכמות הכוללת שנקבעה כאמור;

)4( התקיים לגבי בעל רישיון ההפקה התנאי המתאים, לפי העניין, מהתנאים 
הקבועים בסעיף 2)1( או )2(  

ההיתר  במסגרת  לאספקה  המותרת  הכמות  את  יורה  הממשלתית  הרשות  )ב( מנהל 
לפי סעיף קטן )א(; הכמות האמורה לא תעלה על ההפרש שבין מכסת הבסיס של הצרכן 
ממפעל הקולחים לבין ההקצאה הנקובה לו ממפעל הקולחים ברישיון ההפקה לשנת 

  2014

 7 בתוך  לספק  יימסרו  להן  וההנמקות  ו–3   2 סעיפים  לפי  הרשות  מנהל  )א( החלטות    4
שכתובתו  הממשלתית  הרשות  של  האינטרנט  באתר  ויפורסמו  קבלתן  ממועד  ימים 

  WWW.WATER.GOV.IL

)ב( יראו את החלטתו של מנהל הרשות לעניין סעיפים 2 ו–3 כהחלטה בעניין בקשה 
לשינוי רישיון ויחולו לגביה הוראות סעיף 31 לחוק  

צריכה חקלאית 
מורחבת

אספקת צריכה 
חקלאית מורחבת 
לצרכן של מפעל 

קולחים

הודעה לספק
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אספקת מים לפי היתר לאספקת כמות נחרגת שניתן לפי סעיפים 2 או 3 תהיה בהתאם    5
ליכולת ההנדסית לאספקת המים בתשתיותיו של הספק  

י"ד באב התשע"ד )10 באוגוסט 2014(
)חמ 3-1179-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א   

יושב ראש מועצת   

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 3(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, התשע"א-12011 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום ג' בתמוז 
התשע"ד )1 ביולי 2014(, עודכנו תעריפי שירות ולפיכך נוסח התוספת הראשונה לצו הוא 

כדלקמן: 

"תוספת ראשונה
)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 78 4 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 57 13 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 65 104 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 4 121 אגורות לליטר "

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
__________

1 ק"ת התשע"א, עמ' 858 ועמ' 862; התשע"ד, עמ' 536 

מגבלת אספקה




