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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התש"ף-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 "164.2%" יבוא "167%".  .1

בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" יבוא "2,380 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4ב)ג( לחוק -  .3
)א(  בפסקה )1(, במקום "65.1%" יבוא "66.2%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "95.1%" יבוא "96.7%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "135.5%" יבוא "137.8%".

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "209.3%" יבוא "212.9%".  .4
בסעיף 4ד)א( לחוק -  .5

)א(  בפסקה )1(, במקום "153.7%" יבוא "156.3%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "157.5%" יבוא "160.2%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "171.9%" יבוא "174.8%".

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "149.1%" יבוא "151.6%".  .6

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  .7
)א(  בפסקה )1(, במקום "130.9%" יבוא "133.1%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "134.8%" יבוא "137.1%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "149.1%" יבוא "151.6%".

תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(.  .8
י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 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(, 
התש"ף-2019

 - )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"ד  יום  עד   )2018 באוקטובר   1( התשע"ט  בתשרי  כ"ב  שמיום  בתקופה   .1
התשע"ט )31 במרס 2019(, יראו כאילו -

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "164.2%" נאמר "166.7%";  )1(

בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" נאמר "2,375 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; ק"ת התשע"ט, עמ' 3244.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571; ק"ת התשע"ט, עמ' 3244.  1
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בסעיף 4ב)ג( לחוק -  )3(

)א(  בפסקה )1(, במקום "65.1%" נאמר "66.1%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "95.1%" נאמר "96.5%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "135.5%" נאמר "137.5%";

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "209.3%" נאמר "212.4%";  )4(

בסעיף 4ד)א( לחוק -  )5(

)א(  בפסקה )1(, במקום "153.7%" נאמר "156%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "157.5%" נאמר "159.9%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "171.9%" נאמר "174.5%";

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "149.1%" נאמר "151.3%";  )6(

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  )7(

)א(  בפסקה )1(, במקום "130.9%" נאמר "132.8%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "134.8%" נאמר "136.8%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "149.1%" נאמר "151.3%".

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 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(, התש"ף-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:

ב'  באדר  כ"ד  יום  עד   )2018 באוקטובר   1( התשע"ט  בתשרי  כ"ב  שמיום  בתקופה   .1 
המלחמה  נכי  לתקנות  14א)א()1(  בתקנה  כאילו  יראו   ,)2019 במרס   31( התשע"ט 

בנאצים )טיפול רפואי(, התשט"ו-21955 -

)1( במקום "175.5%" נאמר "178.1%";

)2( במקום "135.4%" נאמר "137.4%".

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 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(, התש"ף-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"ז, עמ' 426.  1

2  ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התשע"ט, עמ' 3245.

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; 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 "175.5%" יבוא "178.4%";

)2( במקום "135.4%" יבוא "137.7%".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(.  .2
י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-319-ת1(  

שר האוצר   

 צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(,
התש"ף-2019

 - )להלן  התשי"ז-11957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ב' באדר  כ"ד  יום  עד   )2018 באוקטובר   1( התשע"ט  בתשרי  כ"ב  שמיום  בתקופה   .1 
התשע"ט )31 במרס 2019(, יראו כאילו -

)1( בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "203.3%" נאמר "206.3%";

)2( בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" נאמר "2,375 שקלים חדשים";

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "209.3%" נאמר "212.4%".  )3(

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 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(, התש"ף-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 "203.3%" יבוא "206.7%".  .1

בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,340 שקלים חדשים" יבוא "2,380 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "209.3%" יבוא "212.9%".  .3

תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(.  .4
י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 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"ט, עמ' 3245.  2

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570; ק"ת התשע"ט, עמ' 3246.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570; ק"ת התשע"ט, עמ' 3246.  1

קביעת סכום מינימום
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