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תקנות הביטוח הלאומי )תשלום מיוחד בעד יילוד של אישה שנפטרה( 
)תיקון(, התשע"ה-2014

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400  62א   ,62 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12 

לחוק, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שנפטרה(, 1 הוספת שם  אשה  של  יילוד  בעד  מיוחד  )תשלום  הלאומי  הביטוח  תקנות  בראש 
התשל"ג-21973 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא "תקנות הביטוח הלאומי )תשלום 

מיוחד בעד יילוד(, התשל"ג-1973" 

בפתיח לתקנות העיקריות, במקום "לפי סעיפים 103א ו–242 לחוק הביטוח הלאומי 2 תיקון הפתיח
הביטוח  לחוק  ו–400  62א   ,62 סעיפים  "לפי  יבוא  התשכ"ח-1968"  משולב[,  ]נוסח 

הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 )להלן - החוק(" 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -3 תיקון תקנה 1

יבוא  המבוטחת("   - ")להלן  ובמקום   "40" יבוא   "92" במקום  )א(,  משנה  )1( בתקנת 
")להלן - מבוטחת שנפטרה(";

)2( אחרי תקנת משנה )א( יבוא:

")א1( מבוטחת לפי סעיף 40 לחוק שנקבעה לה דרגת אי–כושר להשתכר בשיעור 
שילדה  ביילוד  לטפל  מסוגלת  אינה  היא  שלפיו  רפואי  אישור  לה  וניתן   ,100%
)בתקנות אלה - מבוטחת נכה( והיא הורה עצמאי, ישלם המוסד בעד כל יילוד 
שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קצבה חודשית מיוחדת בשיעור של 30% 
ממועד  חודשים  שלושה  של  תקופה  במשך  בחוק  כמשמעותו  הממוצע  מהשכר 
הלידה; לעניין זה, "אישור רפואי" ו"הורה עצמאי" - כהגדרתם בסעיף 62א לחוק "

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -4 תיקון תקנה 2

)1( בתקנת משנה )א(, במקום "המבוטחת" יבוא "מבוטחת שנפטרה";

)2( אחרי תקנת משנה )א( יבוא: 

")א1( המוסד ישלם לבן זוגה של מבוטחת נכה תגמול מיוחד בעד פרק הזמן 
כאמור בתקנת משנה )ב( שתחילתו ביום הלידה, שבו הוא אינו עובד או אינו 

עוסק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה:

)1( הוא עובד או עובד עצמאי כמשמעו בסעיף 40)ב()1( לחוק, בשינויים 
המחויבים;

ביטוח  דמי  ששילם  או  כעובד  משכרו  ביטוח  דמי  בעדו  )2( שולמו 
מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום 
הקובע;  ליום  שקדמו  החודשים   22 מתוך  חודשים   15 בעד  או  הקובע 
לעניין פסקה זו, "היום הקובע" - יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד 

או לעסוק במשלח ידו לצורך הטיפול בילדו, לפי המאוחר ";  

שבועות,  עשר  "ארבעה  יבוא  שבועות"  עשר  "שנים  במקום  )ב(,  משנה  )3( בתקנת 
לפי  הלידה  חופשת  את  להאריך  למבוטחת  מאפשרות  שהיו  הסיבות  חלות  ואם 
ארבעה   - התשי"ד-31954  נשים,  עבודת  לחוק   6 שבסעיף  )ד(  או  )ג(  קטנים  סעיפים 
לפי  האמורים,  הקטנים  בסעיפים  כמפורט  ההארכה  תקופת  בתוספת  שבועות  עשר 

__________סעיף 51)א( או )א1( לחוק";
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 598   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1735; התשמ"א, עמ' 412   2
ס"ח התשי"ד, עמ' 154   3
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)4( בתקנת משנה )ג(, במקום "כשיעור דמי פגיעה ליום לפי סעיף 53 לחוק כאילו 
היה בן הזוג זכאי לדמי פגיעה" יבוא "כשיעור דמי לידה ליום לפי סעיף 49)ה()3( לחוק 
כאילו היה בן הזוג זכאי לדמי לידה" ובמקום "בתקנה 1" יבוא "בתקנה 1)א( או )א1(, 

לפי העניין"  

הוספת תקנה 2אאחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:5  

)א( רופא שהסמיך לכך המוסד )להלן - הרופא המוסמך( 2א "פרטים נוספים
לרבות  נוספים,  ופרטים  הבהרות  עת  בכל  לדרוש  רשאי 
הרפואי  לאישור  הקשור  עניין  בכל  רפואיים,  רישומים 
שניתן למבוטחת נכה לפי תקנה 1)א1( ולחוות דעתו בדבר 

מסוגלותה לטפל בילד 

)ב(  בהחלטתו בתביעה לתשלום מיוחד בעד מבוטחת נכה, 
של  דעתו  חוות  את  בחשבון  להביא  תביעות  פקיד  רשאי 

הרופא המוסמך "

תיקון תקנה 3בתקנה 3 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:6 

")ב( לא תשולם למבוטחת נכה או לבן זוגה קצבה מיוחדת או תגמול מיוחד, לפי 
העניין, בעד תקופה שבעדה משולמים לה או לבן זוגה דמי לידה בעבור אותו יילוד "

ביטול תקנה 5תקנה 5 לתקנות העיקריות - בטלה 7 

תקנות אלה יחולו לגבי מבוטחת שילדה ביום תחילתו של חוק הביטוח הלאומי )תיקון 8 
מס' 155(, התשע"ד-42014, או לאחריו  

תחולה

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(

)חמ 3-650(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לספר לימוד מאושר(, 
התשע"ה-2014

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
סעיף  לפי  המחירים  ועדת  של  המלצה  שהתקבלה  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996 
13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15)א()1( לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, 

התשמ"ה-21985, אנו מצווים לאמור:
בצו זה - 1  

“מע"מ" - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

“ספר לימוד"- ספר לימוד מאושר לשימוש במוסד חינוך לפי סעיף 4)ב( לחוק חינוך 
ממלכתי, התשי"ג-41953;

“ש"ח" - שקלים חדשים 

    הגדרות

)א( המחיר המרבי של ספר לימוד במכירתו לצרכן הוא כנקוב לצדו בטור ו' בטבלה 2 
שבתוספת 

   מחיר מרבי לצרכן

)ב( המחיר כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ  

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 598   4

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204   2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3

ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התשס"ח, עמ' 533   4
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על אף האמור בסעיף 2, המחיר המרבי לספר לימוד באזור אילת, במכירתו לצרכן בידי 3  
עוסק תושב אזור אילת, הוא המחיר הנקוב לצדו בטור ז' בטבלה שבתוספת 

מחיר מרבי לפי סעיף 2 או 3 יעודכן ב–1 ביוני של כל שנה )להלן - יום העדכון(, לפי 4 
שיעור שינוי המדד הממוצע הידוע של 12 החודשים שקדמו ליום העדכון לעומת 

המדד הממוצע הידוע של אותם חודשים בשנה הקודמת  

כפי 5  התוספת  נוסח  את  ברשומות  יפרסם  החינוך  במשרד  המחירים  על  המפקח 
שהשתנה עקב האמור בסעיף 2)ב( או 4, לפי העניין; נוסח התוספת כאמור יפורסם גם 

באתר האינטרנט של משרד החינוך 

תוספת

)סעיפים 2)א(, 3 ו–5(

טור א'
שכבת 

גיל
טור ב'

תחום דעת
טור ג'

שם ספר
טור ד'

שם המחבר
טור ה'

שם המוציא לאור

טור ו'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
כולל 
מע"מ

טור ז'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
באזור 
אילת

טור ח'
מספר 
אישור

ספר

,COOL אנגליתו1 
 STUDENT'S
BOOK

 V  TSUR, J 
ALEXANDER

Eric Cohen67572568

COOL, WORK אנגליתו2 
BOOK

 V  TSUR, J 
ALEXANDER

Eric Cohen43362568

,IMAGINE אנגליתט3 
 STUDENT'S
BOOK

H  CODDINGTONEric Cohen96813251

,IMAGINE אנגליתט4 
WORK BOOK

H  CODDINGTONEric Cohen60513251

,TAKE A STAND אנגליתי5 
 STUDENT'S
BOOK

 A  SARNOW, D 
PARTOUCHE

Eric Cohen67574396

That's Right!M  BEN ZIONEric Cohen9177 124397אנגליתי6 

אסופות סוגיות תלמודיא7 
סנהדרין

צוות מרכז ההלכה 
וההוראה

מרכז הלכה 
והוראה

18154401

אפשר גם אחרת מתמטיקהח8 
לכיתה ח

טכניון ביח' לחינוך 
מתמטי

חינוך מתמטי 
בע"מ

51433258

בונים מדינה היסטוריהיא9 
יהודית 

ודמוקרטית 
במזרח התיכון

hi-school co il75644393י  משעול

מחשבת יא10 
ישראל - 

ממלכתי דתי

במעגלי האמונה 
- שמיטה

צוות מרכז ההלכה 
וההוראה

מרכז הלכה 
והוראה

12104405

מחיר מרבי לצרכן 
באזור אילת

עדכון

פרסום
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טור א'
שכבת 

גיל
טור ב'

תחום דעת
טור ג'

שם ספר
טור ד'

שם המחבר
טור ה'

שם המוציא לאור

טור ו'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
כולל 
מע"מ

טור ז'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
באזור 
אילת

טור ח'
מספר 
אישור

ספר

תורה יא11 
שבעל פה - 
ממלכתי דתי

במעגלי ההלכה 
- שמיטה

צוות מרכז ההלכה 
וההוראה

מרכז הלכה 
והוראה

12104406

בסוד הקריאה - תנ"ךב12 
מוכנות לתורה

21182523פאנל אורכ  נשר

בראשית עם תנ"ךב13 
ביאורים וציורים

נ  שגיב, ת  סלהוב, 
א  כץ

42362615מט"ח

בראשית עם תנ"ךב14 
ביאורים וציורים, 

חוברת עבודה

נ  שגיב, ת  סלהוב, 
א  כץ

29252615מט"ח

תורה ה15 
שבעל פה - 
ממלכתי דתי

מחשבת ר  הרשקוביץהלכה ומעשה
בצלאל

55472560

תורה יא16 
שבעל פה - 
ממלכתי דתי

הלכה ממקורה 
- הלכות שמיטה

מרכז הלכה צוות מרכז ההלכה
והוראה

45384404

המחר לעולם מוסיקהיא17 
אינו ידוע

1281084262רימוןא  קטורזה

עברית )לשון ב18 
והבעה(

המקראה שלי 
- מה מסתתר 
בסיפור ועוד ב

94802541יסודח  דוידזון

עברית )לשון ז19 
והבעה(

חוט"בים לשון 
לכיתה ז

 רכס פרויקטיםד  לוי, מ  דלל
חינוכיים בע"מ

55473243

מדע ט20 
וטכנולוגיה

חוקרים אנרגיה:  
תהליכים 
ומערכות

ב  אלון, ע  ירדן, 
ז  שר

 מכון ויצמן
למדע

46393255

מדע ט21 
וטכנולוגיה

חוקרים חומרי 
חיים

ב  אלון, ע  ירדן, 
ז  שר

מכון ויצמן 
למדע

69583254

תרבות ח22 
ישראל 

ומורשתו

כאן בונים! תיקון 
היחיד והחברה 

בהגות היהודית 
והציונית

 ד  טלר, י  יבנין,
ג  קוגלר

55473245קרן תל"י

מדע ט23 
וטכנולוגיה

כימיה ומדעי 
החיים

נ  קינן, ח  בן חורין, 
ש  טיומני-מיניס, 

ר  עתידיה, ד  ירון- 
מרקוביץ

69583256מטח
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12104405
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גיל
טור ב'

תחום דעת
טור ג'

שם ספר
טור ד'

שם המחבר
טור ה'

שם המוציא לאור

טור ו'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
כולל 
מע"מ

טור ז'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
באזור 
אילת

טור ח'
מספר 
אישור

ספר

לדעת היסטוריה היסטוריהי24 
- הלאומיות 

בישראל ובעמים 
- בונים מדינה 

במזרח התיכון

כנרת זמורה-י  קוברסקי
ביתן דביר 

58494392

עברית )לשון א25 
והבעה(

ליט"ף מ–א' ועד ת', 
מארז 8 חוברות

המרכז להוראה נ  אלטלף
דיפרנציאלית

98832499

מכונאות רכב י26 
ותחבורה

מבוא למערכות 
אוטו-טק

65554402אורט ישראלי  טוכמן

עברית )לשון ג27 
והבעה(

ר  בן ארי, ר  נוי מילה טובה ג'
 גרטן, ד  קוטלר,
א  אילן, נ  ליון

96812607מטח

65554373מכון הר ברכהת  הרץ, פ  רותםמסורת ומהפכותהיסטוריהי28 

תרבות ו29 
ישראל 

ומורשתו

מסע אישי של 
אחריות ומחויבות 
לתרבות היהודית

 ע  אפל טל, 
 מ  קונורטי, 

מ  ברגמן, ג  כהן 
קדם, א  עבו גולן

התנועה 
ליהדות 

מתקדמת

55472565

 מצוינות רחובות,מתמטיקהח30 
 מאגר פעילויות

לכיתה ח

 מכון ויצמןצוות
למדע

62533264

תורה ג31 
שבעל פה - 
ממלכתי דתי

 משניות משמחות
 לכיתה ג

 מכון אורותח  מלכה
ישראל

55472559

 מתמטיקהמתמטיקהח32 
 לחטיבת הביניים,

ח', ספר 1

ש  גלעד, צוות 
 פיתוח: ר  אובוצנקו, 

 ד  אפריים, 
א  אפרת, י  ביטון, 

 ג  הד, מ  הוך,
 ה  זוהר, ה  חפר,
 ד  כהן, א  לביא,

ט  מגדל, ר  מירין,  
 מ  סוקניק, 

ה  רובניק

60513257מטח
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טור א'
שכבת 

גיל
טור ב'

תחום דעת
טור ג'

שם ספר
טור ד'

שם המחבר
טור ה'

שם המוציא לאור

טור ו'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
כולל 
מע"מ

טור ז'
המחיר 
בש"ח 

במכירה 
לצרכן 
באזור 
אילת

טור ח'
מספר 
אישור

ספר

 מתמטיקהמתמטיקהח33 
 לחטיבת

 הביניים, ח',
ספר 2

ש  גלעד, צוות 
פיתוח: ר  אובוצנקו, 

ד  אפריים, א  אפרת, 
י  ביטון, ג  בר נר, ג  

הד, מ  הוך, ה  זוהר, 
 ה  חפר, ד  כהן,

 א  לביא, ט  מגדל, 
ר  מירין, י  יפתלייב 
מ  סוקניק, ה  רובניק

60513257מטח

 מתמטיקה לכיתהמתמטיקהח34 
 ח', חלק א'

 ג  יקואל, ר 
בלימנקרץ

67573261משבצת בע"מ

 מתמטיקה לכיתהמתמטיקהח35 
 ח', חלק א', סדרת

צמרת

 אתי עוזרי &א  עוזרי, י  שלו
יצחק שלו

69583262

מתמטיקה מתמטיקהח36 
משולבת לכיתה 
ח', חלק א' כחול

מכון ויצמן צוות
למדע

73623265

עברית )לשון ה37 
והבעה(

93792545יבנה | בונוסב  רשףעונות וליהנות ה

עברית )לשון ו38 
והבעה(

93792544יבנה | בונוסב  רשףעונות וליהנות ו

עברית )לשון ה39 
והבעה(

על קצה הלשון 
ומעולמה של 

ספרות

 ע  אלון, ל  טל,
ד  קורח-שגב

56472547מודן

עברית )לשון ה40 
והבעה(

על קצה הלשון 
ומעולמה של 

ספרות

 ע  אלון, ל  טל,
ד  קורח-שגב

56472548מודן

96813260למדאצוות עשר בריבועמתמטיקהח41 

עברית )לשון ו42 
והבעה(

צועדים בדרך 
המילים  ו

 ב  גלר-טליתמן, 
ח  שליטא

כנרת זמורה-
ביתן דביר 

56472553

עברית )לשון ב43 
והבעה(

צועדים בדרך 
המילים ב

 ב  גלר-טליתמן, 
ח  שליטא

כנרת זמורה-
ביתן דביר 

41352551

עברית )לשון א44 
והבעה(

קוראים ב–א', 
מארז 7 חוברות

 ו  גייגר )פרלמן(, 
ח  פורת

1451232554יסוד

קפיצה לגובה - מתמטיקהח45 
קפ"ל לכיתה ח

טכניון ביח לחינוך 
מתמטי

חינוך מתמטי 
בע"מ

54463259

תרבות ישראל ז46 
ומורשתו

תרבות יהודית - 
ישראלית

52443271אורט ישראלנ  בן ישי
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באזור 
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טור ח'
מספר 
אישור

ספר

ערבית יא47 
ואסלאם - 

לדוברי עברית

אולה פרי ותמר ַתַחִדיַאת
גלבוע

אולה פרי 
ותמר גלבוע

95814399

תרבייה אסלאמיה דת אסלאםב48 
 כיתה ב'

التربيّة اإلسالميّة - 
الصّف الثاني

ס  כבהא, פ  אבו 
מוך

כל–שאי )ס ה ר( 
בע"מ - חיפה

4538457

 תרבייה אסלאמיהדת אסלאםג49 
כיתה ג'

  لتربيّة اإلسالميّة -
الصّف الثالث

  ס  כבהא, פ  אבו
מוך

 כל–שאי )ס ה ר(
בע"מ - חיפה

3832459

תרבייה אסלאמיה דת אסלאםד50 
כיתה ד'

لتربيّة اإلسالميّة - 
الصّف الرابع

ס  כבהא, פ  אבו 
מוך

כל–שאי )ס ה ר( 
בע"מ - חיפה

4034460

תרבייה אסלאמיה דת אסלאםה51 
 כיתה ה'

لتربيّة اإلسالميّة - 
الصّف الخامس

ס  כבהא, פ  אבו 
מוך

כל–שאי )ס ה ר( 
בע"מ - חיפה

5849462

תרבייה אסלאמיה דת אסלאםו52 
 כיתה ו'

لتربيّة اإلسالميّة - 
الصّف السادس

ס  כבהא, פ  אבו 
מוך

כל–שאי )ס ה ר( 
בע"מ - חיפה

5849463

תרבייה אסלאמיה דת אסלאםי53 
כיתה י

'لتربيّة اإلسالميّة - 
الصّف العاشر

ס  כבהא, פ  אבו 
מוך

כל–שאי )ס ה ר( 
בע"מ - חיפה

5647468

3025455מכון אלמנבר א  היביחסאבי חלקים א' מתמטיקהב54 

3025455מכון אלמנבר א  היביחסאבי חלקים ב' מתמטיקהב55 

3025455מכון אלמנבר א  היביחסאבי חלקים ג' מתמטיקהב56 

3328450מכון אלמנבר א  היבימעאלי ח פרק ב'מתמטיקהח57 

5547448אורט ישראל א  אורעברית בקלי קלותעברית ולשוןי58 

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2722-ת6(

ד י פ ל ר  י א ןי ו ר י פ י  ש

שר החינוךשר האוצר




