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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשע"ט-2019

 - )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 "162%" יבוא "164.2%".  .1

בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,308 שקלים חדשים" יבוא "2,340 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4ב)ג( לחוק -  .3
)א(  בפסקה )1(, במקום "64.2%" יבוא "65.1%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "93.8%" יבוא "95.1%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "133.7%" יבוא "135.5%".

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "206.5%" יבוא "209.3%".  .4
בסעיף 4ד)א( לחוק -  .5

)א(  בפסקה )1(, במקום "151.6%" יבוא "153.7%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "155.4%" יבוא "157.5%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "169.6%" יבוא "171.9%".

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "147.1%" יבוא "149.1%".  .6

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  .7
)א(  בפסקה )1(, במקום "129.1%" יבוא "130.9%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "133%" יבוא "134.8%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "147.1%" יבוא "149.1%".

תחילתו של צו זה ביום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(.  .8
ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(

)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"ט-2019

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

בתקופה שמיום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( עד יום ט"ו בניסן התשע"ח   .1
)31 במרס 2018( יראו כאילו -

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "162%" נאמר "162.7%";  )1(

בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,308 שקלים חדשים" נאמר "2,318 שקלים חדשים";  )2(

קביעת שיעור 
השכר הקובע

קביעת שיעור 
תגמול למחוסר 

פרנסה

תגמולים מיוחדים

תגמול לנכה זכאי 
לתגמול לפי הכנסה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה 

זכאי לתגמול לפי 
הכנסה

תחילה

הוראת שעה

קביעת סכום 
מינימום

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

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571.  1
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בסעיף 4ב)ג( לחוק -  )3(

)א(  בפסקה )1(, במקום "64.2%" נאמר "64.5%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "93.8%" נאמר "94.2%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "133.7%" נאמר "134.3%";

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "206.5%" נאמר "207.4%";  )4(

בסעיף 4ד)א( לחוק -  )5(

)א(  בפסקה )1(, במקום "151.6%" נאמר "152.3%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "155.4%" נאמר "156.1%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "169.6%" נאמר "170.3%";

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "147.1%" נאמר "147.7%";  )6(

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  )7(

)א(  בפסקה )1(, במקום "129.1%" נאמר "129.7%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "133%" נאמר "133.6%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "147.1%" נאמר "147.7%".

ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(
)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"ט-2019
  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"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( עד יום ט"ז בניסן התשע"ח  .1 
)31 במרס 2018( יראו כאילו בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול 

רפואי(, התשט"ו-21955 -

)1( במקום "173.1%" נאמר "173.8%";

)2( במקום "133.6%" נאמר "134.2%".

ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(
)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"ט-2019
  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

2  ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ח, עמ' 789.

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 "173.1%" יבוא "175.5%";

)2( במקום "133.6%" יבוא "135.4%".

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(.  .2
ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-319-ת1(  

שר האוצר   

 צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(,
התשע"ט-2019

 - )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"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( עד יום ט"ו בניסן התשע"ח  .1 
)31 במרס 2018( יראו כאילו -

)1( בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "200.5%" נאמר "201.4%";

שקלים   2,318" נאמר  חדשים"  שקלים   2,308%" במקום  לחוק,  4)א1(  )2( בסעיף 
חדשים".

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "206.5%" נאמר "207.4%".  )3(

ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(
)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"ט-2019

 - )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 "200.5%" יבוא "203.3%".  .1

בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,308 שקלים חדשים" יבוא "2,340 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "206.5%" יבוא "209.3%".  .3

תחילתו של צו זה ביום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(.  .4
ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(

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 שיעור 
תגמול לנכה זכאי 

לתגמול מוגדל לפי 
הכנסה

תחילה

ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ח, עמ' 789.  2

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ז, עמ' 426.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ז, עמ' 426.  1

קביעת סכום מינימום
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית 
חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 9(, התשע"ט-2019 

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
-החוק(, לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן    - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה ויבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

השטח  את  ישקם  המיגון,  את  העורף  פיקוד  יפנה  זה  צו  של  תוקפו  פקיעת  )3( עם 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)4( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3

תוספת
)סעיף 1(

תחמ"ג - אתר איילון )גנות(:  )1(

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(

)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ            

                 שר האוצר
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אכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, והסכמת שר הבריאות ושר 
האנרגיה ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז כלהלן:

ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור )LED( במתח גדול מ–50 וולט, בעלות נטל עצמי,   .1
לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות, מדצמבר 22016, הוא תקן רשמי.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה   

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)מס' 2(, התשע"ט-2019

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר   .1
 2018, עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות, והם מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט

)1 באפריל 2019(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

356סוג ק - בהיקף כספי עד

1,606סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,214סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,427סוג 3 - בהיקף כספי עד

12,858סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,630סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,264סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,530סוג 3 - בהיקף כספי עד

עדכון סכומים

תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5973.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ט, עמ' 1343.  1
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באלפי שקלים חדשים

21,058סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,291 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,759 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,517 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,031 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
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