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תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1508 ������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון) ,התשע"ב1510 �����������������������������������������������2012-
תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון) ,התשע"ב1510 ������������������������������������������������������ 2012-

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון מס' ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (222 ,221ג) ו– 400לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה ,11995-לאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ,באישור ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע( 22010-להלן  -התקנות העיקריות) -
( )1אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:
""ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת"  -ילד שמלאו לו  90ימים ,אשר רופא
שהמוסד הסמיכו לכך ,קבע כי בשל ליקוי ,מחלה כרונית ,בעיית התנהגות
או הבנה לקויה של הילד ,הוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו ,כדי למנוע
מצבי סיכון לעצמו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים
בני גילו;"  
()2

בהגדרה "ילד נכה" ,בסופה יבוא:
"(  )4ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת".

תיקון תקנה 2

 .2בתקנה  2לתקנות העיקריות -
()1

במקום פסקאות ( )1ו–( )2יבוא:
"()1

()2

סכום השווה ל– 50%מקצבת יחיד מלאה בעד  -
(א)

ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת;

(ב)

ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה;

(ג)

ילד כאמור בפרטים (11ב) ו–(12ב) שבתוספת הראשונה;

(ד)

ילד כאמור בפרטים (()4( ,)3ב) ו–( )7שבתוספת השנייה;"

במקום פסקאות ( )3ו–( )4יבוא:
"()2

סכום השווה ל– 100%מקצבת יחיד מלאה בעד -
(א)

ילד כאמור בפרטים (()4( ,)2( ,)1א) )5( ,ו–( )6שבתוספת השנייה;

(ב) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד ,למעט ילד כאמור בפרטים (11ב)
ו–(12ב) שבתוספת הראשונה";
()3

האמור בפסקה ( )6יסומן ( )3ובה ,במקום " "108%יבוא ";"128%

( )4האמור בפסקה ( )5יסומן ( )4ובה ,במקום "פסקאות ( )4( ,)3ו–( ")6יבוא "פסקאות ()2
ו–(.")3
ביטול תקנה 3

 .3תקנה  3לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 4

 .4בתקנה  4לתקנות העיקריות -
(   )1בתקנת משנה (א) ,בפסקה ( ,)1במקום "הילד" יבוא "הילד הנכה";
()2

תיקון תקנה 5

בתקנת משנה (ג) ,בפסקה ( ,)1אחרי "ליקוי גופני" יבוא "או נפשי".

 .5בתקנה  (5ד) לתקנות העיקריות ,הסיפה החל במילים "ובלבד שתשלום"  -תימחק.
__________
1
2

1508

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;810התשע"ב ,עמ' .756
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 .6בתקנה  10לתקנות העיקריות   -

תיקון תקנה 10

()1

בתקנת משנה (א) ,במקום " ")5(2יבוא ";")4(2

()2

בתקנת משנה (ב) ,במקום "תקנות  2ו– "3יבוא "תקנה ."2

 .7בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
()1

תיקון התוספת
הראשונה

בפרט - 9
(א) ברישה ,אחרי "לשלושה מבין אלה" יבוא "עקב מחלה אחת או הזקוק לארבעה
מבין אלה עקב שתי מחלות או יותר ובלבד שאין מדובר בטיפולים חופפים";
(ב)

בפרט משנה (ה) ,אחרי "ליקוי גופני" יבוא "או נפשי";

(ג) בפרט משנה (ז) ,במקום "ילד הזקוק לנוכחות מתמדת" יבוא "ילד הזקוק
להשגחה קבועה של הזולת";
()2

בפרט  ,11האמור אחרי "ילד אשר" יסומן (א) ואחריו  יבוא:
"(ב) בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת מהרגיל אצל בני
גילו בביצוע פעולות כגון עמידה ,הליכה ,אחיזת חפצים ואכילה".

.8

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות ,בפרט (()4ב) ,במקום "של לפחות  40דציבלים בכל תיקון התוספת
אחת מאוזניו" יבוא "בכל אחת מאוזניו של  40דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור (בלא השנייה

תיקון)".
.9

תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  ,)2(4ביום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר תחילה ותחולה

(א)
( )2012להלן  -יום התחילה) והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום
התחילה ,בגין תביעות ובקשות לבדיקה מחדש אשר הוגשו ביום התחילה ואילך.
(ב) תחילתה של תקנה (4ג)( )1לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה  )2(4לתקנות אלה,
ביום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט  )2012והיא תחול על גמלאות המשתלמות בעד
התקופה שמיום תחילתה ואילך.

( .10א)
על אף האמור בתקנה  )1(4לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון) ,התשע"ב,32012-
בתקנה  )3(2לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  )3(2לתקנות אלה ,כאילו במקום ""128%
נאמר "."123%

בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  ,)2012יראו ,הוראת מעבר

(ב)

מיום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט  )2012עד יום התחילה  -
( )1יקראו את הוראת תקנה  3לתקנות העיקריות ,כאילו הסיפה החל במילים
"אם מתקיים בו אחד מאלה"  -נמחקה;
( )2יקראו את הוראת תקנה (5ד) לתקנות העיקריות ,כאילו הסיפה החל במילה
"ובלבד"  -נמחקה.

ל' בסיוון התשע"ב ( 20ביוני )2012
(חמ )3-2146

                      מ ש ה כ ח ל ו ן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
3

ק"ת התשע"ב ,עמ' .757
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1509

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,11975-ולאחר התייעצות עם              
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

תחילה

     .2תחילתו של צו זה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

בסעיף  1לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) ,התשס"ה,22005-
במקום " "15.5%יבוא "."16%

ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-1600

                              י ו ב ל ש ט י י ני ץ
       שר האוצר
__________
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;913התשס"ו ,עמ'  ;920התשס"ט ,עמ'  ;1022התש"ע ,עמ'  ;534התשע"א ,עמ' .262

תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט ,11959-אני מתקין תקנות
אלה:
תיקון תקנה 3

.1

בתקנה  )3(3לתקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים) ,התשכ"ט( 21969-להלן
 -התקנות העיקריות) ,המילים "דרגה  - "3יימחקו.

הוראת שעה

.2

בתקופה שעד כינון רשות ארצית לכבאות והצלה ,3יראו כאילו בתוספת לתקנות
העיקריות ,לצד הדרגה "שאר דרגות הקצונה" ,בטור "הכישורים" ,המילים "שירת
לפחות שנתיים בדרגת קצונה שהיא דרגה אחת נמוכה יותר מאשר הדרגה שאליה הוא
מתבקש להתמנות"  -נמחקו.

י"ט בתמוז התשע"ב ( 9ביולי )2012
(חמ )3-1718

                              י צ ח ק א ה ר ו נ ו ב י ץ '
          השר לביטחון הפנים
__________
1
2
3

1510

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;199י"פ התשע"א ,עמ' .2770
ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;1146התשע"א ,עמ' .1062
הצ"ח הממשלה ,התשע"ב ,עמ' .600
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