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 הודעה על עדכון סכומי ההטבות הניתנים לפי פרק שלישי 1 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה 
)תגמולים ושיקום(                                                                                                                                                       8426

הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(                                   8431
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הודעה על עדכון סכומי ההטבות הניתנים לפי פרק שלישי 1
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950

לפי סעיף 15א)ג()3()ב( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, אני מודיע כי 
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018, הסכומים הקבועים להטבות המנויים 

בפרק שלישי 1 לחוק הם, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט להלן:

                                                                                                                       סכום ההטבה בשקלים חדשים
1  הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -  

)1( להקמת עסק ראשון לפי סעיף קטן )ד( -

107,760)א( לשכול, לפי פסקה )1(

105,319)ב( לאלמנה, לפי פסקה )2(

18,884)ג( ליתום ,לפי פסקה )3(

)2( לביסוס או להשלמה של עסק קיים לפי סעיף קטן )ה( -

22,522)א(   לשכול, לפי פסקה )1(

22,522)ב(   לאלמנה, לפי פסקה )2(

11,206)ג(    ליתום, לפי פסקה )3(

)3( לשיקום תעסוקתי לפי סעיף קטן )ו( -

5,605ליתום

)4( לרכישת רכב מסחרי ראשון לפי סעיף קטן )ז( -

65,749לשכול, לאלמנה וליתום

)5( להחלפת רכב מסחרי לפי סעיף קטן )ח( -

65,749לשכול ולאלמנה

)6( לרכישת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן )ט( -

41,805לשכול, לאלמנה וליתום

)7( להחלפת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן )י( -

41,805לשכול ולאלמנה

2  הטבות רכב וניידות לפי סעיף 15ג לחוק -

)1( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ד( - 

שכול שיש לו רישיון נהיגה -

47,678)א( לפי פסקה )1()א(

31,783)ב( לפי פסקה )1()ב(

39,194)ג( לפי פסקה )2()א(

23,319)ד( לפי פסקה )2()ב(

)2( לרכישת רכב משומש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ה( -

לשכול שיש לו רישיון נהיגה -

39,194)א( לפי פסקה )1(

23,319)ב( לפי פסקה )2(

)3( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ו( -

לשכול שאין לו רישיון נהיגה -

31,783)א( לפי פסקה )1()א( 

23,319)ב( לפי פסקה )1()ב(
   	 	 	 __________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186 
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26,129)ג( לפי פסקה )2()א(

23,319)ד( לפי פסקה )2()ב(

)4( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ז( -

לאלמנה שיש לה רישיון נהיגה -

60,392)א( לפי פסקה )1()א(

79,150)ב( לפי פסקה )1()ב(

47,738)ג( לפי פסקה )2()א(

22,522)ד( לפי פסקה )2()ב(

)5( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ח( -

לאלמנה שאין לה רישיון נהיגה -

42,270)א( לפי פסקה )1()א(

22,522)ב( לפי פסקה )1()ב(

33,408)ג( לפי פסקה )2()א(

22,522)ד( לפי פסקה )2()ב(

)6( למימון הוצאות ניידות לפי סעיף קטן )י( -

392לאלמנה שאין לה רכב

)7( למימון שיעורי נהיגה לפי סעיף קטן )יא( -

1,577)א( לשכול, לפי פסקה )1(

2,180)ב( לאלמנה, לפי פסקה )2(

2,180)ג( ליתום, לפי פסקה )3(

2,180)ד( ליתום, לפי פסקה )4(

3  הטבות לרווחה כלכלית לפי סעיף 15ד לחוק -

)1( למימון הוצאות נלוות ללימודים לפי סעיף קטן )ה( -

2,160שכול - בעד אחי הנספה הלומדים בכיתות ז' עד י"ב

)2( למימון שיעורי עזר לפי סעיף קטן )ו( -

1,168שכול, בעד אחי הנספה הלומדים בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים או בתיכון

)3( למימון הוצאות לימודים ומימון חוגים לפי סעיף קטן )ז( -

לאלמנה בעד ילדיה היתומים -

1,833)א( לפי פסקה )1(

2,160)ב( לפי פסקה )2(

2,937)ג( לפי פסקה )3(

)4( בעד נישואי יתום לפי סעיף קטן )ט( -

9,131לאלמנה

)5( מלווה חד–פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים לפי סעיף קטן )י( -

6,944)א( לשכול, לפי פסקה )1( 

16,450)ב(  לשכול, לפי פסקה )2(

3,786)ג( לאלמנה, לפי פסקה )3(
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9,264)ד( לאלמנה, לפי פסקה )4(  

10,961)ה( לשכול, לפי פסקה )5(

7,547)ו( לאלמנה, לפי פסקה )6(

31,048)ז( ליתום, לפי פסקה )7(

)6( מלווה אחת לשלוש שנים, לצרכים אישיים לפי סעיף קטן )יא( -                         

6,873לשכול או לאלמנה

)7( מענק מיוחד לפתרון מצוקה לפי סעיף קטן )יב( -

1,587)א(    לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן )יב( רישה

1,587)ב(    לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן )יב( סיפה

)8( מלווה חד–פעמי לכיסוי חובות לפי סעיף קטן )יג( -

58,461לשכול או לאלמנה

)9( סיוע בהוצאות טלפון לפי סעיף קטן )טו( -

לשכול -

202)א( לפי פסקה )1( 

46)ב( לפי פסקה )2(

272)ג( לפי פסקה )3(

)10( סיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף קטן )טז( -

272לאלמנה

)11( סיוע במימון רכישת חלקת קבר לפי סעיף קטן )יז( -

לשכול או לאלמנה -

5,361)א( לפי פסקה )1(

4,562)ב( לפי פסקה )2(

)12( מענק חודשי לפי סעיף קטן )יח( -

לשכול -

418)א( לפי הרישה  

227)ב( לפי פסקה )1(

88)ג( לפי פסקה )2(

103)ד(    לפי פסקה )3(

)13( מענק חד–פעמי לפי סעיף קטן )יט( -

36,986לשכול ולאלמנה, לפי פסקה )1(

4  הטבות לדיור לפי סעיף 15ה לחוק -

)1( סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן )ו( -

לשכול מחוסר דיור -

125,414)א(    לפי פסקה )1(

225,259)ב(    לפי פסקה )2(
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)2( סיוע במימון רכישת דירה לפי סעיף קטן )ז( -

לשכול שמתגורר בדירה ציבורית -

43,845)א( לפי פסקה )1(

225,259)ב( לפי פסקה )2(

)3( סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן )ח( -

לאלמנה מחוסרת דיור -                       

275,192)א( לפי הרישה

67,949)ב( לפי פסקה )1(

216,131)ג( לפי פסקה )2(

 216,131 והמענק הנוסף )ד( לפי פסקה )3(
16,317

)4( סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן )ט( -                       

לשכול -

43,845)א( לפי פסקה )1(

112,636)ב( לפי פסקה )2(

)5( סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן )י( -

לאלמנה - 

137,895)א( לפי הרישה

176,554)ב( לפי פסקה )1(

67,949)ג( לפי פסקה )2(
)6( סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן )יא( -   

לשכול - 

225,259)א( לפי פסקה )1(

112,636)ב( לפי פסקה )2(

)7( סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן )יב( -

לאלמנה - 

275,192)א( לפי פסקה )1(

137,895)ב( לפי פסקה )2(

108,375)ג( לפי פסקה )3()א(

67,949)ד( לפי פסקה )3()ב(

)8( סיוע להתארגנות ראשונית בדירה לפי סעיף קטן )יג( -

24,934לאלמנה

)9( סיוע במימון התקנת מעלון לפי סעיף קטן )יד( -

43,845לשכול

)10( סיוע במימון שיפוץ דירה לפי סעיף קטן )טו( -

58,461)א( לשכול או לאלמנה לפי פסקה )1(

27,162)ב( לאלמנה לפי פסקה )2(
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)11( סיוע במימון שכר דירה לפי סעיף קטן )טז( -

2,150)א( לשכול לפי פסקה )1(

2,795)ב( לאלמנה עם יתום לפי פסקה )2(

5  הטבות רפואיות לפי סעיף 15ו לחוק - 

)1( סיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לפי סעיף קטן )ו( -             

853לשכול או לאלמנה

)2( סיוע במימון טיפול שיניים לפי סעיף קטן )ח( -

15,335)א( לאלמנה לפי פסקה )2( 

4,092)ב( ליתום לפי פסקה )3( 

)3( סיוע במימון רכישת נעליים אורתופדיות לפי סעיף קטן )יב( -

976לשכול ולאלמנה

)4( סיוע במימון רכישת עדשות למשקפיים לפי סעיף קטן )יג( -

730 לשנה; 1,220 לשנתייםלשכול או לאלמנה לפי פסקה )2(

)5( סיוע במימון רכישת קלנועית לפי סעיף קטן )טו()1( -

11,503)א( לשכול לקלנועית בודדת, לפי פסקת משנה )א(

16,358)ב( לזוג שכולים לקלנועית זוגית, לפי פסקת משנה )ב(

15,335)ג( לאלמנה לקלנועית בודדת, לפי פסקת משנה )ג(

)6( סיוע לטיפול ברפואה משלימה לפי סעיף קטן )טז( -

138לשכול
)7( סיוע במימון ניתוח פרטי לפי סעיף קטן )יז( -  

12,174 בניכוי 2,447  לשכול

)8( סיוע חד–פעמי במימון טיפולי פוריות או פונדקאות לפי סעיף קטן )יח( -

24,351לשכול

6  הטבות להנצחה לפי סעיף 15ח לחוק -  

)1( השתתפות חד–פעמית בהוצאות אבל, לפי סעיף קטן )ד( -

7,496, והתוספת 2,339לבן משפחה 
)2( השתתפות אחת לשנה בהוצאות אזכרה, לפי סעיף קטן )ה( -  

944לבן משפחה

)3( השתתפות חד–פעמית במימון הנצחה פרטית, לפי סעיף קטן )ז( -

7,803, והתוספת 7,803לבן משפחה

)4( סיוע בהקמת מצבה שאינה מצבה צבאית, לפי סעיף קטן )ח( -

4,562לבן משפחה

)5( סיוע בהקמת מצבה לפי סעיף קטן )ט( -

4,562לבן משפחה

7  ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט לחוק -

57,245לפי סעיף קטן )ב(

י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020(
)חמ 3-4848(                                                           בנימין גנץ

      ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון
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הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני מודיע כי 
לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

 1CitrixCitrix Provisioning 2006

 2CitrixCitrix Virtual Apps and Desktops Main Server Components 2006

 3CitrixCitrix Licensing 11 16 6 0

 4CitrixCitrix Workspace app for Mac 2005

 5CitrixCitrix Workspace app for Mac 2006

 6CitrixCitrix Workspace app for Windows 2006

 7Citrix Citrix ShareFile Storage Zones Controller (including Tool/Hot Fix) v5 1

 8IBMIBM Telco Network Cloud Manager - Performance 1 2 

 9IBMCitrix Workspace Environment Management 2006

 10IBMIBM Spectrum LSF Simulator v10 1

 11 IBMIBM SPSS Statistics 27 0

 12IBMIBM Engineering Lifecycle Optimization - Integration Adapters Tasktop Edition

 13IBMIBM Open Enterprise Python for z/OS, V3 8

 14IBMIBM Telco Network Cloud Manager - Assurance, 1 2

 15IBMIBM i2 iBase v9 0 0

 16IBMIBM Telco Network Cloud Manager - Netcool Configuration Manager

 17IBMIBM Financial Transaction Manager for High Value Payments 3 2 4

 18Dynamic YieldAnywhere platform

 19NortonLifeLockNorton Password Manager - Browser Extension V 7.x

 20Sky-XSkyPass

 21CheckmarxCheckmarx CxIAST

 22CheckmarxCheckmarx CxOSA and CxSCA

 23Corning DRU-Digital Routing Unit

 24HPHP Neverstop Laser 1000w

 25HPHP Smart Tank 516/519 AiO Printer

 26HPHPE ProLiant DX380 Gen10 server

 27HMD GlobalNokia 5 3 TA-1234
 28 CyMovit

TechnologiesSmartphone Keyless Solution for Vehicles

 29SililcomIA3001

 30Kornit DigitalKornit Atlas
ח' באב התש"ף )29 ביולי 2020(

)חמ 3-1159-ה2(                                   אמיר אשל
                      המנהל הכללי של משרד הביטחון

__________
ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107   1

25/08/2014:25



ילקוט הפרסומים 9065, ה' באלול התש"ף, 2020 8 25  8432
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני מודיע כי 
לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

 1HPHPE MSA SAN Storage Family - 1040, 1050, 2040, 2050, 2052

 2HPHPE Smart Array SR Secure Encryption

 3HPHPE ProLiant DX360 Gen10 Server

 4HPHPE ProLiant DX380 Gen10 Server

 5HPHPE ProLiant DX560 Gen10 Server

 6HPHPE NonStop OS Security Bundle for J-series

 7HPHPE NonStop System Console software

 8HPHP 280 G6 MT

 9HPHP EliteDesk 800 G6 DM TWR, SFF

 10HPHP ProDesk 400 G7 SFF/400 G6 DM/ 400 G6 AIO/400 G7 MT (400/480)

 11HPHP ProBook x360 435 G7 Notebook PC

 12HPHP EliteBook 830,840 G7 Notebook PC

 13HPHP Pro c640 Chromebook

 14HPHP EliteBook 850 G7 Notebook PC

 15HPHP 240, 250, 255 G7 Notebook PC

 16HPHP 205 Pro G4 22,24 All-in-One PC

 17HPHPE Synergy 660 Gen10 Compute Module

 18CitrixCitrix Workspace app for iOS 2005

 19CitrixCitrix Workspace app for Linux 2006

 20Citrix Citrix Workspace app for Android 2005

 21CitrixCitrix Hypervisor 8 2

 22Citrix Citrix Workspace app for iOS 2006

 23CitrixCitrix Workspace app for HTML5 2005

 24CitrixCitrix Workspace app for Chrome 2006

 25CitrixCitrix Workspace app for Android 2006

 26CitrixCitrix Linux Virtual Delivery Agent 2009
 27 FirstPoint

 Mobile Guard
FirstPoint Mobile Guard – cellular cyber security

 28IBMIBM Maximo Visual Inspection v1 3 0

 29IBMIBM Workplace Support Services with Watson – Emergency Response
 30RFDesignRFD 900UX

י"ד באב התש"ף )4 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1159-ה2(                                      אמיר אשל

                      המנהל הכללי של משרד הביטחון

__________
ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107   1
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