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 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין ליתום( )הוראת שעה(, 
614 התשפ"א-2020                                                                                                                                              
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 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין ליתום( )תיקון(, 
615 התשפ"א-2020                                                                                                                                              

 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים( )הוראת שעה(, 
616 התשפ"א-2020                                                                                                                                              

 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים( )הוראת שעה מס' 2(, 
616 התשפ"א-2020                                                                                                                                              

 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים( )הוראת שעה מס' 3(, 
617 התשפ"א-2020                                                                                                                                              

617 צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים(, התשפ"א-2020          
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  התש"י-11950,  ושיקום(, 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)מענק  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לצו   2 סעיף  במקום   .1
נישואין ליתום(, התשמ"ב-21982, בא:

"סכום מענק 
הנישואין

2.  קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין 
בסכום של 142,386 שקלים חדשים."

כ"א  יום  עד  ותוקפו   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .2
בתשרי התשע"ט )30 בספטמבר 2018(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-170(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

__________
1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ו, עמ' 118.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשע"ט, עמ' 2964.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  התש"י-11950,  ושיקום(, 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)מענק  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לצו   2 סעיף  במקום   .1
נישואין ליתום(, התשמ"ב-21982, בא:

"סכום מענק 
הנישואין

2.  קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין 
בסכום של 144,493 שקלים חדשים."

יום  עד  ותוקפו   )2018 באוקטובר   1( התשע"ט  בתשרי  כ"ב  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .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 3-170(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

__________
1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ו, עמ' 118.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשע"ט, עמ' 2964.

החלפת סעיף 2

תחילה ותוקף

החלפת סעיף 2

תחילה ותוקף

25/11/2015:47
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  התש"י-11950,  ושיקום(, 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)מענק  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לצו   2 סעיף  במקום   .1
נישואין ליתום(, התשמ"ב-21982, בא:

"סכום מענק 
הנישואין

2.  קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין 
בסכום של 144,796 שקלים חדשים."

יום  עד  ותוקפו   )2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .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 3-170(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

__________
1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ו, עמ' 118.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשע"ט, עמ' 2964.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )תיקון(, התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים 
הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  עם  בהתייעצות  התש"י-11950,  ושיקום(, 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)מענק  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לצו   2 סעיף  במקום   .1
נישואין ליתום(, התשמ"ב-21982, יבוא:

"סכום מענק 
הנישואין

2.  קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין 
בסכום של 148,039 שקלים חדשים."

2. 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 3-170(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

__________
1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ו, עמ' 118.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשע"ט, עמ' 2964.

החלפת סעיף 2

תחילה ותוקף

החלפת סעיף 2

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  1ב  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

כאמור הקובעת  מהדרגה   281.02% הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול   .1 
בסעיף 8)א( לחוק.

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 112.55% מסך כל המשכורת הנהוגה   .2
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.

3. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 147.47% מסך כל המשכורת הנהוגה 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

יום עד  ותוקפו   )2018 באפריל   1( התשע"ח  בניסן  ט"ז  ביום  זה  צו  של  תחילתו    .4 
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 3-1502(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  1ב  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

כאמור הקובעת  מהדרגה   285.18% הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול   .1 
בסעיף 8)א( לחוק.

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 114.22% מסך כל המשכורת הנהוגה   .2
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.

3. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 149.65% מסך כל המשכורת הנהוגה 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

יום עד  ותוקפו   )2018 באוקטובר   1( התשע"ט  בתשרי  כ"ב  ביום  זה  צו  של  תחילתו    .4 
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 3-1502(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11.

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים לשכולים

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה

תחילה ותוקף

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים לשכולים

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה

תחילה ותוקף
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617 קובץ התקנות 8938, ט' בכסלו התשפ"א, 25.11.2020 

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  1ב  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

כאמור הקובעת  מהדרגה   285.78% הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול   .1 
בסעיף 8)א( לחוק.

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 114.46% מסך כל המשכורת הנהוגה   .2
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.

3. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 149.96% מסך כל המשכורת הנהוגה 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

יום עד  ותוקפו   )2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  ביום  זה  צו  של  תחילתו    .4 
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1502(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  1ב  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

כאמור הקובעת  מהדרגה   292.18% הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול   .1 
בסעיף 8)א( לחוק.

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 117.02% מסך כל המשכורת הנהוגה   .2
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי.

3. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 153.32% מסך כל המשכורת הנהוגה 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים(,    .4
התשע"ט-22019 - בטל.

5. 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 3-1502(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  
__________

1 ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11.

2 ק"ת התשע"ט, עמ' 2965.

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים לשכולים

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה

תחילה ותוקף

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים לשכולים

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה

ביטול

תחילה

25/11/2015:47
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  8ב  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
מתקין   אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  התש"י-11950,  ושיקום(, 

תקנות אלה:

1. בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו -
בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים   )1(

מיוחדים(, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(,  בתקנה 1, במקום הטבלה בא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

379.38)1( סעיף 7

727.77)2( סעיף 8)ב(

727.77 בתוספת 466.05 )3( סעיף 8)ג(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

379.38)4( סעיף 8)ד(

466.05)5( סעיף 9)א(

466.05)6( סעיף 13ב)1(

466.05 בתוספת 466.05 )7( סעיף 13ב)2(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

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

וטרם מלאו לו 21 שנים

466.05

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

וטרם מלאו לו 24 שנים

1,152.59 בתוספת 772.16 
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

שנה,   60 לה  מלאו  שטרם  נספה  של  )ד( לאלמנה 
הזכאית לתגמול לפי סעיף 8)ד(, והיא אם ליתום או 

ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר     

;"1,215.44

)2( בתקנה 1א לתקנות העיקריות -

)א( בתקנת משנה )א(, במקום "701.06" בא "707.65";

)ב( בתקנת משנה )ג()8(, במקום "680.46" בא "686.86" ובמקום "ו–544.38" בא "ו–549.50";

)3( בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "20,411" בא "20,603".

הוראת שעה

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשע"ט, עמ' 1346 ועמ' 2967.  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 3-1501(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  8ב  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
מתקין   אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  התש"י-11950,  ושיקום(, 

תקנות אלה:

1. בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה 
התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תשלום  ושיקום(  )תגמולים 

העיקריות(,  בתקנה 1, במקום הטבלה בא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

384.99)1( סעיף 7

738.54)2( סעיף 8)ב(

738.54 בתוספת 472.95 )3( סעיף 8)ג(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

384.99)4( סעיף 8)ד(

472.95)5( סעיף 9)א(

472.95)6( סעיף 13ב)1(

472.95 בתוספת 472.95)7( סעיף 13ב)2(

בעד כל יתום שלאחר 
הראשון

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

וטרם מלאו לו 21 שנים

472.95

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

וטרם מלאו לו 24 שנים

1,169.65 בתוספת 783.59 
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

שנה,   60 לה  מלאו  שטרם  נספה  של  )ד( לאלמנה 
הזכאית לתגמול לפי סעיף 8)ד(, והיא אם ליתום או 

ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר     

;"1,233.43

תחילה ותוקף

הוראת שעה

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשע"ט, עמ' 1346 ועמ' 2967.  2
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)2( בתקנה 1א לתקנות העיקריות -

)א( בתקנת משנה )א(, במקום "701.06" בא "718.12";

)ב( בתקנת משנה )ג()8(, במקום "680.46" בא "697.03" ובמקום "ו–544.38" בא "ו–557.63";

)3( בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "20,411" בא "20,908".

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 3-1501(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה מס' 3(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  8ב  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
מתקין   אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  התש"י-11950,  ושיקום(, 

תקנות אלה:

1. בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה 
התקנות   - )להלן  התשמ"ד-21984  מיוחדים(,  צרכים  למימון  )תשלום  ושיקום(  )תגמולים 

העיקריות(,  בתקנה 1, במקום הטבלה בא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

385.80)1( סעיף 7

740.09)2( סעיף 8)ב(

740.09 בתוספת 473.94 )3( סעיף 8)ג(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

385.80)4( סעיף 8)ד(

 473.94 )5( סעיף 9)א(

 473.94 )6( סעיף 13ב)1(

 473.94 בתוספת 473.94 )7( סעיף 13ב)2(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

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

וטרם מלאו לו 21 שנים

 473.94 

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשע"ט, עמ' 1346 ועמ' 2967.  2
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תוספת בשקלים חדשים

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

וטרם מלאו לו 24 שנים

1,172.11 בתוספת 785.24 
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

שנה,   60 לה  מלאו  שטרם  נספה  של  )ד( לאלמנה 
הזכאית לתגמול לפי סעיף 8)ד(, והיא אם ליתום או 

ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר     

."1,236.02

2. בתקנה 1א לתקנות העיקריות -
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "701.06" בא "719.63";

"ו–558.80". בא  "ו–544.38"  ובמקום   "698.49" בא   "680.46" במקום  )ג()8(,  משנה  )2( בתקנת 

3. בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "20,411" בא "20,952".
בתקנה 1ג לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "1,452" בא "1,455".  .4

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( ותוקפן עד יום  .5
א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1501(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )תיקון(, התשפ"א-2020

)תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  8ב  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
מתקין   אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  התש"י-11950,  ושיקום(, 

תקנות אלה:

צרכים  למימון  )תשלום  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  1. בתקנות 
מיוחדים(, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(,  בתקנה 1, במקום הטבלה יבוא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

394.44)1( סעיף 7

756.67)2( סעיף 8)ב(

756.67 בתוספת 484.56 )3( סעיף 8)ג(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

394.44)4( סעיף 8)ד(

484.56)5( סעיף 9)א(

484.56)6( סעיף 13ב)1(

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב

תיקון תקנה 1ג

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשע"ט, עמ' 1346 ועמ' 2967.  2
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תוספת בשקלים חדשים

484.56 בתוספת 484.56 )7( סעיף 13ב)2(
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

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

וטרם מלאו לו 21 שנים

484.56

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

וטרם מלאו לו 24 שנים

1,198.37 בתוספת 802.83 
בעד כל יתום שלאחר 

הראשון

שנה,   60 לה  מלאו  שטרם  נספה  של  )ד( לאלמנה 
הזכאית לתגמול לפי סעיף 8)ד(, והיא אם ליתום או 

ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר     

."1,263.71

2. בתקנה 1א לתקנות העיקריות -
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "701.06" יבוא "735.75";

)2( בתקנת משנה )ג()8(, במקום "680.46" יבוא "714.14" ובמקום "ו–544.38" יבוא "ו–571.32".

3. בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "20,411" יבוא "21,421".
בתקנה 1ג לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "1,455" יבוא "1,488".  .4

תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.  .5
כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(

ץ נ ג ן  י מ ני ב )חמ 3-1501(  

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב

תיקון תקנה 1ג

תחילה
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