רשומות

קובץ התקנות
י"ב באב התשע"ב

7148

 31ביולי 2012
עמוד

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (מס' ,)2
התשע"ב1536 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1536 ��������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1537 �����������������������������������2012-
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1537 ������������������������2012-
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1538 ��� 2012-
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (מס'  ,)2התשע"ב1538 ������ 2012-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון מס' ,)2
התשע"ב1539 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה
כללית או מקצועית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1540 ��������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה
על–תיכונית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1540 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1540 ���������������������������������������������������������������2012-
צו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1541 �������������������������2012-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על סולר לתחבורה וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ב1542 �� 2012-

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה
מחוסר פרנסה ונצרך) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] (להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

שיעור השכר
הקובע

	.1

שיעור תגמול
מחוסר פרנסה

 .2תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף (6ג) ו–(ד) לחוק יהיה -

השכר הקובע כאמור בסעיף  1לחוק יהיה  143.9%מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
המדינה שדרגת משכורתו היא  17של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת
למשכורתו בזכות בן משפחה.

( )1לנכה שדרגת נכותו מ– 10%עד  57.0% - 18%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה ילד
  83.3%מהדרגה הקובעת;( )2לנכה שדרגת נכותו מ– 19%עד  83.3% - 39%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה ילד
  118.7%מהדרגה הקובעת;( )3לנכה שדרגת נכותו מ– 40%עד  118.7% - 100%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  153.8% -מהדרגה הקובעת.

הדרגה הקובעת

	.3

הדרגה הקובעת לעניין סעיף (6ג) לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד
המדינה שדרגת משכורתו היא  22של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר
בזכות בן משפחה.

התגמול לנכה
נצרך

	.4

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף (7א) לחוק יהיה  175.4%מסך כל המשכורת המשתלמת
לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא  22של הדירוג המינהלי ,ואם יש לנכה ילד -
 194.9%מהדרגה הקובעת.

תוספת מיוחדת
עקב פרישה
מוקדמת

	.5

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על  108.7%מן
המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא  17של הדירוג המינהלי.

תחילה

 .6תחילתו של צו זה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011
כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1755
		

(קס' )4941

		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276ק"ת התשע"ב ,עמ' .781

תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו– 48לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה
14א(א)()1

1

 .1בתקנה 14א(א)( )1לתקנות הנכים (טיפול רפואי) ,התשי"ד ,21954-במקום " "113.9%יבוא
" "118.7%ובמקום " "147.6%יבוא "."153.8%

__________
1
2

1536

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ק"ת התשי"ד ,עמ'  ;500התשע"ב ,עמ' .782

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-772
		

(קס' )4942

		

אהוד ברק
שר הביטחון

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון מס' ,)2
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו– 48לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,אני מתקין תקנות אלה:

1

	.1

בתקנה (17א)( )3לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) ,התשמ"ח -תיקון תקנה 17

- 21987
()1

בפסקת משנה (א) ,במקום " "54.7%יבוא " "57.0%ובמקום " "79.9%יבוא ";"83.3%

( )2בפסקת משנה (ב) ,במקום " "79.9%יבוא " "83.3%ובמקום " "113.9%יבוא ";"118.7%
( )3בפסקת משנה (ג) ,במקום " "113.9%יבוא " "118.7%ובמקום " "159.3%יבוא "."166.0%
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1752
(קס' )4943

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;40התשע"ב ,עמ' .782

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים)
(תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו– 48לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
1

	.1

בתקנה  1לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) ,התשס"ג -תיקון תקנה 1

 ,22003בהגדרה "משקולת" ,במקום " "73.19יבוא "."76.28
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-700
(קס' )4944

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;854התשע"ב ,עמ' .783

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

1537

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין
ליתום) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(א) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,התש"י ,11950-בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
החלפת סעיף 2

	.1

תחילה

 .2תחילתו של צו זה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

במקום סעיף  2לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין
ליתום) ,התשמ"ב ,21982-יבוא:
"סכום מענק
הנישואין

 .2קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק ,מענק נישואין
בסכום של  124,794שקלים חדשים".

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-170
(קס' )4947

		

__________ 		
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;893התשע"ב ,עמ' .784

אהוד ברק
שר הביטחון

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים)
(מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תגמולים לאלמנה 	.1

התגמול החודשי לעניין סעיף (8ב) לחוק ,הוא  246.3%מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף
(8א) לחוק.

תגמולים
לשכולים

	.2

התגמול החודשי לעניין סעיף (10א) לחוק ,הוא  98.5%מסך כל המשכורת הנהוגה אותה
שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי.

דין גרושה שיש
אתה יתומים של
הנספה

	.3

התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב( )1לחוק ,הוא  129.2%מסך כל המשכורת הנהוגה
אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא  19של הדירוג המינהלי ,ושאין
משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

תחילה

 .4תחילתו של צו זה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

עם יתומים

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1502
(קס' )4945

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1

1538

ס"ח התש"י ,עמ'  ;162ק"ת התשע"ב ,עמ' .785

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון
צרכים מיוחדים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו– 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,התש"י ,11950-ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת אני מתקין
תקנות אלה:
	.1

בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון תיקון תקנה 1

צרכים מיוחדים) ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום הטבלה יבוא:
"(א)

תוספת בשקלים חדשים

הסעיף -
()1

סעיף 7

332.51

()2

סעיף (8ב)

637.84

()3

סעיף (8ג)

 637.84בתוספת  408.43בעד כל
יתום שלאחר הראשון

()4

סעיף (8ד)

332.51

()5

סעיף (9א)

408.43

()6

סעיף 13ב()1

408.43

()7

סעיף 13ב()2

 408.43בתוספת  408.43בעד כל
יתום שלאחר הראשון

(ב) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי
סעיף (8ב) או (8ג) והיא אם ליתום של הנספה
שמלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  21שנים

408.43

(ג) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי
סעיף (8ד) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו
 21שנים וטרם מלאו לו  24שנים

 1,010.18בתוספת  676.75בעד כל
יתום שלאחר הראשון

(ד) לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה  60שנה,
הזכאית לתגמול לפי סעיף (8ד) והיא אם ליתום או
ליתומים של הנספה שמלאו להם  24שנים ויותר

."1,065.26

 .2בתקנה 1א לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 1א

בתקנת משנה (א) ,במקום " "595.11יבוא ";"620.22

( )2בתקנת משנה (ג)( ,)8במקום " "577.62יבוא " "601.99ובמקום "ו– "462.10יבוא
"ו–."481.60
  .3בתקנה 1ב לתקנות העיקריות ,במקום " "17,326יבוא "."18,057

תיקון תקנה 1ב

  .4תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1501
(קס' )4946

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;1394התשע"ב ,עמ' .787

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

1539

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (33א) ו– 37לחוק חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,11950-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 11

	.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

בתקנה (11א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) ,התשי"ט ,21959-בפסקה ( ,)4במקום
" "55.1%יבוא "."57.4%

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1403
(קס' )4948

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;844התשע"ב ,עמ' .789

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (33א) ו– 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,התש"י ,11950-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 10

	.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

בתקנה (10א) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) ,התשי"ט ,21959-בפסקה ( ,)3במקום ""55.1%
יבוא "."57.4

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-1403
(קס' )4949

		
		

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
1
2

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;844התשע"ב ,עמ' .789

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי פסקה ( ,)2בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף  23לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א ,11981-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

	.1

בסעיף  1לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) ,התשמ"ו ,21986-אחרי פסקה ()12
יבוא:

__________
1
2

1540

ס"ח התשמ"א ,עמ' .128
ק"ת התשמ"ו ,עמ'  ;466התשע"ב ,עמ' .776

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

טור א'
הגוף

מרשם תורמי מוח עצם
"()13
שקיבל היתר לפי סעיפים  6ו–(19א)
לחוק מרשם תורמי מוח עצם,
התשע"א ,32011-או הפועל מכוח סעיף
(19ב) לחוק האמור

טור ב'
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

לגבי נבדק בבדיקת התאמה ,כהגדרתה
בסעיף  1לחוק מרשם תורמי מוח עצם,
התשע"א- 42011-
( )1לצורך איתורו של נבדק ,אשר
נמצאה התאמה בינו לבין אדם
הזקוק לתרומת מוח עצם  -מען
המגורים;
()2

( )14ועידת התביעות החומריות של
יהודים נגד גרמניה

האם נפטר;

לגבי ניצול שואה ,המקבל קצבה חודשית
המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה,
כהגדרתו בחוק הטבות לניצולי שואה,
התשס"ז ,52007-לצורך הוכחת חיים -
()1

האם נפטר;

()2

תאריך פטירה".

ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ )3-1480

יעקב נאמן
שר המשפטים

		
		

__________
3
4
5

ס"ח התשע"א ,עמ' .382
ס"ח התשע"א ,עמ' .382
ס"ח התשס"ז ,עמ' .47

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק)
(תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף  12לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק אנו מצווים לאמור:

1

	.1

בסעיף  3לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק),
התשס"ב( 22002-להלן  -הצו העיקרי) ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:

תיקון סעיף 3

"(א) סל ההוצאות והתוספת בעד שירות מלא החל ביום י"א בסיוון התשע"ב ( 1ביוני
 )2012הם:
מוצר הדלק

בשקלים חדשים לאלף ליטרים

בנזין  95אוקטן ,בשירות עצמי

636

תוספת בעד שירות מלא

."142

 .2תחילתו של צו זה ביום י"א בסיוון התשע"ב ( 1ביוני )2012

תחילה

__________
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909התשע"א ,עמ'  ;1354התשע"ב ,עמ' .1224

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,

1541

הוראת שעה

 .3על אף האמור בסעיף (4א)( )3לצו העיקרי -
( )1לעניין עדכון סל ההוצאות והתוספת בעד שירות מלא שייערך ביום ט"ז בתשרי
התשע"ג ( 2באוקטובר  - )2012המדד הידוע ביום העדכון הקודם יהיה המדד שהיה
ידוע ביום י"א בסיוון התשע"ב ( 1ביוני ;)2012
( )2עדכון סל ההוצאות ביום ז' בתשרי התשע"ה ( 1באוקטובר  )2014יבוצע לפי
הנוסחה שלהלן:
(ׂP1 = )ׂP0*92%*M2/M1*0.99( + )ׂׂP0*8%*0.725/0.9*B/7.55
בנוסחה זו -
 - ׂP1סל ההוצאות המעודכן;
 - ׂP0סל ההוצאות במועד האחרון שבוצע בו עדכון;
 - M2מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הידוע ביום
העדכון;
 - M1מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הידוע במועד
האחרון שבוצע בו עדכון של סל ההוצאות;
 - Bמחיר מרבי ממוצע של בנזין  95בתחנת תדלוק בשירות עצמי לליטר מיום א' בניסן
התשע"ד ( 1באפריל  )2014עד יום ו' בתשרי התשע"ה ( 30בספטמבר .)2014
י' בסיוון התשע"ב ( 31במאי )2012
(חמ )3-2152

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על סולר לתחבורה
וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים (6א)( )2ו–( )3ו– 7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף  8לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
הגדרה

	.1

החלת החוק

 .2החוק יחול על סולר לתחבורה.

רמת הפיקוח

 .3רמת הפיקוח על סולר לתחבורה תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז' לחוק.

בצו זה" ,סולר לתחבורה"  -סולר דל גפרית כהגדרתו בצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר
לתחבורה) ,התשס"ג.22003-

י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי )2012
		

(חמ )3-2722

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

__________
1
2

1542

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשס"ג ,עמ' .774

קובץ התקנות  ,7148י"ב באב התשע"ב31.7.2012 ,
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