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צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  משולב[1 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

המשתלמת  המשכורת  כל  מסך   164.3% יהיה  לחוק   1 בסעיף  כאמור  הקובע  השכר   .1
לו  משתלמת  ושאין  המינהלי  הדירוג  של   17 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד 

תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

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

)1( לנכה שדרגת נכותו מ–10% עד 18% - 64.9% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 94.9% מהדרגה הקובעת;

)2( לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 94.9% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 135.4% מהדרגה הקובעת;

)3( לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 135.4% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 175.4% מהדרגה הקובעת.

לעובד  המשתלמת  המשכורת  כל  סך  תהיה  לחוק  6)ג(  סעיף  לעניין  הקובעת  הדרגה   .3
המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת 

שכר בזכות בן משפחה.

המשכורת  כל  מסך   200.3% יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול   .4
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 222.3% מהדרגה הקובעת.

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 124% מן   .5
המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

כ"א  יום  עד  ותוקפו   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .6
בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1755(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  משולב[1 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שיעור השכר 
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת
תחילה ותוקף

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1
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המשתלמת  המשכורת  כל  מסך   166.7% יהיה  לחוק   1 בסעיף  כאמור  הקובע  השכר   .1
לו  משתלמת  ושאין  המינהלי  הדירוג  של   17 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד 

תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

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

)1( לנכה שדרגת נכותו מ–10% עד 18% - 65.9% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 96.3% מהדרגה הקובעת;

)2( לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 96.3% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 137.4% מהדרגה הקובעת;

)3( לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 137.4% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 178% מהדרגה הקובעת.

לעובד  המשתלמת  המשכורת  כל  סך  תהיה  לחוק  6)ג(  סעיף  לעניין  הקובעת  הדרגה   .3
המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת 

שכר בזכות בן משפחה.

המשכורת  כל  מסך   203.3% יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול   .4
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 225.6% מהדרגה הקובעת.

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 125.8% מן   .5
המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

תחילתו של צו זה ביום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018( ותוקפו עד יום כ"ד   .6
באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1755(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  משולב[1 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

המשתלמת  המשכורת  כל  מסך   167.1% יהיה  לחוק   1 בסעיף  כאמור  הקובע  השכר   .1
לו  משתלמת  ושאין  המינהלי  הדירוג  של   17 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד 

תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

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

לנכה  יש  ואם  הקובעת,  מהדרגה   66%  -  18% עד  מ–10%  נכותו  שדרגת  )1( לנכה 
ילד - 96.5% מהדרגה הקובעת;

שיעור השכר 
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

תחילה ותוקף

שיעור השכר 
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1
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)2( לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 96.5% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 137.7% מהדרגה הקובעת;

)3( לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 137.7% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 178.4% מהדרגה הקובעת.

לעובד  המשתלמת  המשכורת  כל  סך  תהיה  לחוק  6)ג(  סעיף  לעניין  הקובעת  הדרגה   .3
המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת 

שכר בזכות בן משפחה.

המשכורת  כל  מסך   203.7% יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול   .4
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 226.1% מהדרגה הקובעת.

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 126.1% מן   .5
המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

יום  עד  ותוקפו   )2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .6 
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1755(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך(, התשפ"א-2020

]נוסח התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  משולב[1 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

המשתלמת  המשכורת  כל  מסך   170.8% יהיה  לחוק   1 בסעיף  כאמור  הקובע  השכר   .1
לו  משתלמת  ושאין  המינהלי  הדירוג  של   17 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד 

תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6)ג( ו–)ד( לחוק יהיה -   .2
)1( לנכה שדרגת נכותו מ–10% עד 18% - 67.5% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 

ילד - 98.7% מהדרגה הקובעת;

)2( לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 98.7% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 140.8% מהדרגה הקובעת;

)3( לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 140.8% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה 
ילד - 182.4% מהדרגה הקובעת.

לעובד  המשתלמת  המשכורת  כל  סך  תהיה  לחוק  6)ג(  סעיף  לעניין  הקובעת  הדרגה   .3
המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת 

שכר בזכות בן משפחה.

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

תחילה ותוקף

שיעור השכר 
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1
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המשכורת  כל  מסך   208.3% יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול   .4
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 231.2% מהדרגה הקובעת.

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 128.9% מן   .5
המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי.

מחוסר  לנכה  והתגמול  הקובע  השכר  שיעור  )העלאת  ושיקום(  )תגמולים  הנכים  צו   .6
פרנסה ונצרך(, התשע"ט-22019 - בטל.

7. תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1755(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
התשי"ד-21954, בתקנה 14א)א()1(, במקום "134.1%" בא "135.4%" ובמקום "173.8%" 

בא "175.4%".

יום עד  ותוקפן   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2 
כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-772(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66.

2 ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
התשי"ד-21954, בתקנה 14א)א()1(, במקום "134.1%" בא "137.4%" ובמקום "173.8%" 

בא "178%".

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66.

2 ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ט, עמ' 2962.

התגמול לנכה נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

ביטול

תחילה

תיקון תקנה 14א

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 14א
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018( ותוקפן עד יום  .2 
כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-772(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
התשי"ד-21954, בתקנה 14א)א()1(, במקום "134.1%" בא "137.7%" ובמקום "173.8%" 

בא "178.4%".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( ותוקפן עד יום  .2 
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-772(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66.

2 ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשפ"א-2020
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה: 

 "134.1%" במקום  14א)א()1(,  בתקנה  התשי"ד-21954,  רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות   .1
יבוא "140.8%" ובמקום "173.8%" יבוא "182.4%".

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-772(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66.

2 ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה(, 
התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 14א

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 14א

תחילה 

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

25/11/2015:45
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ושיקום(  )תגמולים  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)לימודים לרכישת מקצוע(, התשמ"ח-21987, בתקנה 17)א()3( -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "64.3%" בא "64.9%" ובמקום "94%" בא "94.9%";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "94%" בא "94.9%" ובמקום "134.1%" בא "135.4%";

)3( בפסקת משנה )ג(, במקום "134.1%" בא "135.4%" ובמקום "187.9%" בא "189.7%".

יום עד  ותוקפן   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  אלה  תקנות  של   2. תחילתן 
כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1752(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה 
מס' 2(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

ושיקום(  )תגמולים  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)לימודים לרכישת מקצוע(, התשמ"ח-21987, בתקנה 17)א()3( -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "64.3%" בא "65.9%" ובמקום "94%" בא "96.3%";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "94%" בא "96.3%" ובמקום "134.1%" בא "137.4%";

)3( בפסקת משנה )ג(, במקום "134.1%" בא "137.4%" ובמקום "187.9%" בא "192.5%".

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018( ותוקפן עד יום
כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1752(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

2  ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 2962.

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה 
מס' 3(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 17

תחילה ותוקף

תחילה ותוקף

25/11/2015:45
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ושיקום(  )תגמולים  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)לימודים לרכישת מקצוע(, התשמ"ח-21987, בתקנה 17)א()3( -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "64.3%" בא "66%" ובמקום "94%" בא "96.5%";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "94%" בא "96.5%" ובמקום "134.1%" בא "137.7%";

)3( בפסקת משנה )ג(, במקום "134.1%" בא "137.7%" ובמקום "187.9%" בא "192.9%".

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( ותוקפן עד יום
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1752(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 2962.

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(,
התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:

התשמ"ח-21987, מקצוע(,  לרכישת  )לימודים  ושיקום(  )תגמולים  הנכים  בתקנות   .1 
בתקנה 17)א()3(  -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "64.3%" יבוא "67.5%" ובמקום "94%" יבוא "98.7%";

)2( בפסקת משנה )ב(, במקום "94%" יבוא "98.7%" ובמקום "134.1%" יבוא "140.8%";

)3( בפסקת משנה )ג(, במקום "134.1%" יבוא "140.8%" ובמקום "187.9%" יבוא "197.2%".

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1752(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

2  ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשע"ט, עמ' 2962.

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה(, התשפ"א-2020

   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959
]נוסח משולב[1, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

)תגמולים  הנכים  לתקנות   1 בתקנה  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
"משקולת",  בהגדרה  התשס"ג-22003,  מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תוספת  ושיקום( 

במקום "86.21" בא "87.02". 

תיקון תקנה 17

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 17

תחילה

תיקון תקנה 1

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשע"ט, עמ' 2963.  2
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יום עד  ותוקפן   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2 
כ"א בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-700-ת1(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959
]נוסח משולב[1, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

)תגמולים  הנכים  לתקנות   1 בתקנה  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
"משקולת",  בהגדרה  התשס"ג-22003,  מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תוספת  ושיקום( 

במקום "86.21" בא "88.31". 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018( ותוקפן עד יום  .2 
כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-700-ת1(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959
]נוסח משולב[1, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

ושיקום(  )תגמולים  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
"משקולת",  בהגדרה   ,1 בתקנה  התשס"ג-22003,  מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תוספת 

במקום "86.21" בא "88.50". 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט  )1 באפריל 2019( ותוקפן עד יום  .2 
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-700-ת1(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1

תחילה ותוקף

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשע"ט, עמ' 2963.  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשע"ט, עמ' 2963.  2
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תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

   בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959
]נוסח משולב[1, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(, התשס"ג-22003,   .1
בתקנה 1, בהגדרה "משקולת", במקום "86.21" יבוא "90.48". 

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-700-ת1(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשע"ט, עמ' 2963.

תיקון תקנה 1

תחילה
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