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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשע"ז-2016

 - )להלן  התשי"ד-11954  בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "154.4%" יבוא "157.8%".  .1
בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,200 שקלים חדשים" יבוא "2,248 שקלים חדשים".   .2

בסעיף 4ב)ג( לחוק -  .3
בפסקה )1(, במקום "61.2%" יבוא "62.5%"; )א( 

)ב( בפסקה )2(, במקום "89.4%" יבוא "91.4%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "127.4%" יבוא "130.2%".

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "196.9%" יבוא "201.2%".  .4
בסעיף 4ד)א( לחוק -  .5

)א( בפסקה )1(, במקום "144.5%" יבוא "147.7%";

)ב( בפסקה )2(, במקום "148.2%" יבוא "151.4%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "161.6%" יבוא "165.2%".

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "140.2%" יבוא "143.3%".  .6

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  .7
)א( בפסקה )1(, במקום "123.1%" יבוא "125.8%";

)ב( בפסקה )2(, במקום "126.9%" יבוא "129.6%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "140.2%" יבוא "143.3%".

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016(.  .8
י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(

)חמ 3-818-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(, התשע"ז-2016

 - )להלן  התשי"ד-11954  בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ב'  באדר  כ"א  יום  עד   )2015 באוקטובר   1( התשע"ו  בתשרי  י"ח  שמיום  בתקופה   .1
התשע"ו )31 במרס 2016( יראו כאילו -

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "154.4%" נאמר "156%";  )1(

בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,200 שקלים חדשים" נאמר "2,222 שקלים חדשים";  )2(

קביעת שיעור 
השכר הקובע

קביעת שיעור 
תגמול למחוסר 

פרנסה

תגמול לנכה זכאי 
לתגמול לפי הכנסה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה 

זכאי לתגמול לפי 
הכנסה

תחילה

הוראת שעה

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571.  1

תגמולים מיוחדים

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571.  1

קביעת סכום 
מינימום
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בסעיף 4ב)ג( לחוק -  )3(

)א(  בפסקה )1(, במקום "61.2%" נאמר "61.8%";

בפסקה )2(, במקום "89.4%" נאמר "90.3%"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "127.4%" נאמר "128.7%";

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "196.9%" נאמר "199%";  )4(

בסעיף 4ד)א( לחוק -  )5(

)א(  בפסקה )1(, במקום "144.5%" נאמר "146%";

בפסקה )2(, במקום "148.2%" נאמר "149.7%"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "161.6%" נאמר "163.3%";

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "140.2%" נאמר "141.7%";  )6(

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  )7(

)א(  בפסקה )1(, במקום "123.1%" נאמר "124.4%";

בפסקה )2(, במקום "126.9%" נאמר "128.2%"; )ב( 

)ג( בפסקה )3(, במקום "140.2%" נאמר "141.7%".

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
)חמ 3-818-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשע"ז-2016
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שמיום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015( עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו  .1 
)31 במרס 2016( יראו כאילו בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול 

רפואי(, התשט"ו-21955 -

)1( במקום "165%" נאמר "166.7%";

)2( במקום "127.3%" נאמר "128.6%".

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
)חמ 3-319-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
ר צ ו א ה ר  ש  

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשע"ז-2016
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 406; התשע"ד, עמ' 571.  1

ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ו, עמ' 185.  2

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 406; התשע"ד, עמ' 571.  1
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בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי(, התשט"ו-21955 -  .1
)1( במקום "165%" יבוא "168.6%";

)2( במקום "127.3%" יבוא "130.1%".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016(.  .2
י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-319-ת1(  

שר האוצר   

צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(, התשע"ז-2016
 - )להלן  התשי"ז-11957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתקופה שמיום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015( עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו  .1 
)31 במרס 2016(, יראו כאילו -

)1( בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "191.1%" נאמר "193.1%";

)2( בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,200 שקלים חדשים" נאמר "2,222 שקלים חדשים";

)3( בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "196.9%" נאמר "199%".

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1494-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשע"ז-2016
 - )להלן  התשי"ז-11957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "191.1%" יבוא "195.3%".  .1

בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,200 שקלים חדשים" יבוא "2,248 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "196.9%" יבוא "201.2%".  .3

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016(.  .4

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1494-ת1(  

שר האוצר   

תיקון תקנה 14א

תחילה

הוראת שעה

קביעת שיעור 
השכר הקובע

קביעת סכום 
מינימום

קביעת שיעור 
תגמול לנכה זכאי 

לתגמול מוגדל לפי 
הכנסה

תחילה

ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ו, עמ' 185.  2

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570.  1
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על ירקות ופירות 
טריים וקביעת רמת הפיקוח(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6)א()2(, 7  ו–18 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, אנו מצווים 

לאמור:

בצו זה -   .1
"ירקות ופירות טריים" - מבין הירקות והפירות המפורטים בתוספת;

"סיטונאי" - כל אחד מאלה:

ספק של מצרכים שהם ירקות ופירות טריים, בעל מחזור מכירות שנתי של   )1(
ירקות ופירות טריים בהיקף של 30 מיליון שקלים חדשים או יותר;

קמעונאי גדול העוסק באספקת ירקות ופירות טריים לחנויות שבהחזקתו;  )2(

"ספק" - כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-22014  )להלן - חוק 
קידום התחרות(;

"קמעונאי גדול" - כהגדרתו בחוק קידום התחרות.

החוק יחול על מצרכים שהם ירקות ופירות טריים.  .2
רמת הפיקוח על המצרכים כאמור בסעיף 2, תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי   .3

פרק ז' לחוק לפי מתכונת הדיווח שיקבע המפקח בתוקף סמכותו לפי סעיף 19 לחוק.

חובת הדיווח לפי צו זה תחול על קמעונאי גדול וסיטונאי, והוא יחויב לדווח על  )א(   .4
רווחיות ומחירים של ירקות ופירות טריים, לגבי כל חנות שבהחזקתו או שהוא מספק 

לה ירקות ופירות טריים, לפי העניין.

בכתב  לפטור  רשאי  הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד  המחירים  על  המפקח  )ב( 
קמעונאי או סיטונאי מסוים מחובת דיווח לפי סעיף קטן )א(, בכלל או לעניין ירק או 
פרי מסוים, אם מצא שאין צורך במסירת דיווח כאמור על ידו, בשל קיומם של נתונים 
מספיקים לצורך מדגם מייצג, או משיקולי יעילות והפחתת עומס רגולטורי; המפקח 
ניתנות  אשר  שוויוניות  כלליות,  מידה  לאמות  בהתאם  כאמור,  פטור  למתן  יפעל 

למדידה אובייקטיבית כגון היקף מחזור מכירות ומספר חנויות.

חובת הדיווח על מחירים לפי צו זה תהיה במועדים ולגבי התקופות שלהלן:  .5
עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( - לגבי המחירים בתקופה שמיום  )1( 

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(;

עד יום 31 בינואר של כל שנה - לגבי המחירים בתקופה שמיום 1 ביולי עד יום   )2(
31 בדצמבר של השנה שקדמה לה;

עד יום 31 ביולי של כל שנה - לגבי המחירים בתקופה שמיום 1 בינואר עד יום   )3(
30 ביוני של אותה שנה.

התקופות  ולגבי  במועדים  לשנה,  אחת  תהיה  זה  צו  לפי  רווחיות  על  הדיווח  חובת   .6
שלהלן:

הגדרות

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  2

תחולת החוק

רמת פיקוח

תחולת חובת 
הדיווח

 תדירות הדיווח
על מחירים

 תדירות הדיווח
על רווחיות
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עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( - לגבי הרווחיות בתקופה שמיום  )1( 
י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(;

עד יום 31 במאי של כל שנה - לגבי הרווחיות של השנה הקודמת.  )2(

תוקפו של צו זה למשך שנתיים.  .7

תוספת

פירותירקות

תפוחי עץעגבנייה
בננהתפוח אדמה

ענביםפלפלים
אבטיחמלפפון

אבוקדובצל
לימוןפטריות

אפרסקבטטה
תפוזחצילים

אגסיםקישוא
נקטרינהכרוב
שזיףשום

מנגוגזר

י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2722-ת5(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ל א י ר א י  ר ו א
שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

צו הגז )בטיחות ורישוי( )הארכת התקופה שבסעיף 8טו)ד()3( לחוק( )תיקון(, 
התשע"ז-2016

התשמ"ט-11989 ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק  8טו)ד()3(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

לחוק(,  8טו)ד()3(  שבסעיף  התקופה  )הארכת  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לצו   1 בסעיף   .1
התשע"ו-22016, במקום פסקה )1( יבוא:

")1( יום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(."

כ"ו בחשוון התשע"ז )27 בנובמבר 2016(
)חמ 3-5256(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
                שר התשתיות הלאומיות

        האנרגיה והמים 

  

תיקון סעיף 1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשע"ו, עמ' 61.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1186.  2

תוקף



227 קובץ התקנות 7736, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30.11.2016 

צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2016

התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת  68ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 15,500 מקומות כליאה.  .1
תוקפו של צו זה מיום א' בכסלו התשע"ז )1 בדצמבר 2016( עד יום י"ב בכסלו התשע"ח   .2

)30 בנובמבר 2017(.

כ"ו בחשוון התשע"ז )27 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2239(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשנ"ג, עמ' 103; התשס"ח, עמ' 608; ק"ת התשע"ו, עמ' 216.  1

הוראות בנק ישראל )ריבית על גירעונות בנזילות( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38)ב( ו–)ה( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010 )להלן - החוק( 
ובאישור הוועדה, אני מורה לאמור:  

)להלן  התש"ם-21980  בנזילות(,  גירעונות  על  )ריבית  ישראל  בנק  להוראות   1 בסעיף   .1
-  ההוראות העיקריות( - 

ההגדרה "חודש נזילות" - תימחק;  )1(

אחרי ההגדרה "ריבית בנק ישראל" יבוא:  )2(

""תקופת נזילות" - תקופה הקבועה בתוספת"; 

בהגדרה "ריבית בנק ישראל", במקום "חודש נזילות" יבוא "תקופת נזילות".  )3(

"תקופת  יבוא  נזילות"  חודש  של  "תקופה  במקום  העיקריות,  להוראות  3)א(  בסעיף   .2
הנזילות".

אחרי סעיף 5 יבוא:  .3

"תוספת
)ההגדרה "תקופת נזילות" שבסעיף 1(

תקופות נזילות בשנת 2017  .1

טור א'
תאריך תחילת תקופה

טור ב'
תאריך סוף תקופה

כ"ח בטבת התשע"ז )א(
)26 בינואר 2017(

ג' באדר התשע"ז 
)1 במרס 2017(

ד' באדר התשע"ז )ב(
)2 במרס 2017(

ט"ז בניסן התשע"ז
)12 באפריל 2017(

י"ז בניסן התשע"ז )ג(
)13 באפריל 2017(

ו' בסיוון התשע"ז 
)31 במאי 2017(

תקן כליאה

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ק"ת התש"ם, עמ' 884; התשס"ו, עמ' 840.  2

תוקף

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

הוספת התוספת
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טור א'
תאריך תחילת תקופה

טור ב'
תאריך סוף תקופה

ז' בסיוון התשע"ז )ד(
)1 ביוני 2017(

י"ח בתמוז התשע"ז 
)12 ביולי 2017(

י"ט בתמוז התשע"ז )ה(
)13 ביולי 2017(

ח' באלול התשע"ז 
)30 באוגוסט 2017(

ט' באלול התשע"ז)ו(
 )31 באוגוסט 2017(

כ"ח בתשרי התשע"ח 
)18 באוקטובר 2017(

כ"ט בתשרי התשע"ח)ז(
)19 באוקטובר 2017(

י"א בכסלו התשע"ח
)29 בנובמבר 2017(

י"ב בכסלו התשע"ח )ח(
)30 בנובמבר 2017(

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בחשוון התשע"ז )30 בנובמבר 2016(.  .4
כ"ב בחשוון התשע"ז )23 בנובמבר 2016(

)חמ 3-106-ת2(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

  

  

הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון(, התשע"ז-2016

החוק(   - )להלן  התש"ע-12010  ישראל,  בנק  לחוק  38)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור הוועדה, אני מורה לאמור:  

"חודש  במקום  התשל"א-21971,  נזילים(,  )נכסים  ישראל  בנק  להוראות  18)ה(  בסעיף   .1
נזילות כהגדרתו" יבוא "תקופת נזילות כהגדרתה".

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בחשוון התשע"ז )30 בנובמבר 2016(.  .2
כ"ב בחשוון התשע"ז )23 בנובמבר 2016(

)חמ 3-106-ת1(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

 

תחילה

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ק"ת התשל"א, עמ' 690; התשנ"ה, עמ' 216.  2

תיקון סעיף 18

תחילה




