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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשפ"א-2020

 - )להלן  התשי"ד-21954  בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "167%" יבוא "170.7%".  .1

2.  בסעיף 4א)ב( לחוק, במקום "2,380 שקלים חדשים" יבוא "2,433 שקלים חדשים".

בסעיף 4ב)ג( לחוק -  .3
)א(  בפסקה )1(, במקום "66.2%" יבוא "67.7%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "96.7%" יבוא "98.9%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "137.8%" יבוא "140.9%".

בסעיף 4ג)א( לחוק, במקום "212.9%" יבוא "217.6%".  .4
בסעיף 4ד)א( לחוק -  .5

)א(  בפסקה )1(, במקום "156.3%" יבוא "159.8%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "160.2%" יבוא "163.8%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "174.8%" יבוא "178.7%".

בסעיף 13א)ב( לחוק, במקום "151.6%" יבוא "155%".  .6

בסעיף 13א)ב1( לחוק -  .7
)א(  בפסקה )1(, במקום "133.1%" יבוא "136.1%";

)ב(  בפסקה )2(, במקום "137.1%" יבוא "140.2%";

)ג( בפסקה )3(, במקום "151.6%" יבוא "155%".

תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.  .8
כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(

)חמ 3-818-ת1(

ן ה כ ב  ר י מ   
י ת ר ב ח ן  ו י ו ו ש ל ה  ר ש ה  

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשפ"א-2020
  בתוקף סמכותי1  לפי סעיפים 5, 24 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-21954, 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 14א)א()1( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי(, התשט"ו-31955 -  .1
)1( במקום "178.4%" יבוא "182.4%";

)2( במקום "137.7%" יבוא "140.8%".

קביעת שיעור 
השכר הקובע
קביעת סכום 

מינימום
קביעת שיעור 

תגמול למחוסר 
פרנסה

תגמולים מיוחדים

תגמול לנכה זכאי 
לתגמול לפי הכנסה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה

תגמולים אחרי 
פטירתו של נכה 

זכאי לתגמול לפי 
הכנסה

תחילה

תיקון תקנה 14א

י"פ התש"ף, עמ' 7022.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571; ק"ת התש"ף, עמ' 188.  2

י"פ התש"ף, עמ' 7022.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571.  2
ק"ת התשט"ו, עמ' 785; התש"ף, עמ' 189.  3
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תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.  .2
כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(

)חמ 3-319-ת1(

ן ה כ ב  ר י מ   
י ת ר ב ח ן  ו י ו ו ש ל ה  ר ש ה  

צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים(, התשפ"א-2020

 - )להלן  התשי"ז-21957  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  4ה  סעיף  לפי  סמכותי1    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לחוק, בהגדרה "השכר הקובע", במקום "206.7%" יבוא "211.3%".  .1

בסעיף 4)א1( לחוק, במקום "2,380 שקלים חדשים" יבוא "2,433 שקלים חדשים".  .2

בסעיף 4א)א( לחוק, במקום "212.9%" יבוא "217.6%".  .3

תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(.  .4
כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(

)חמ 3-1494-ת1(

ן ה כ ב  ר י מ   
י ת ר ב ח ן  ו י ו ו ש ל ה  ר ש ה  

תיקון טעות 

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
)הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 

8821, התשפ"א, עמ' 164, במקום תקנה 1 צריך להיות:

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש "תיקון תקנה 10  .1
התש"ף-2020  עבודה(,  במקומות  פעילות  שעה()הגבלת  )הוראת 

)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 10 -

בפסקה )1(, במקום "3)ב()1(" יבוא "3)1(";  )1(

בפסקה )2(, במקום "3)ב()2(" יבוא "3)2(";  )2(

בפסקה )3(, במקום "3)ב()3(" יבוא "3)3(";  )3(

פסקה )4( - בטלה."  )4(

)חמ 3-6100(

תחילה

קביעת שיעור 
השכר הקובע

קביעת סכום מינימום

קביעת שיעור 
תגמול לנכה זכאי 

לתגמול מוגדל לפי 
הכנסה

תחילה

י"פ התש"ף, עמ' 7022.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570; ק"ת התש"ף, עמ' 190.  2
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תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
התשפ"א-2020,   ,)4 מס'  )תיקון  חינוך(  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת 

שפורסמו בקובץ התקנות 8832, התשפ"א, עמ' 208 -

בתקנה 24, בתקנה 24א המובאת בה, תקנת משנה )א( הפותחת במילים "ניתן לצרף    )1(
צריכת להיות מסומנת ")ב("; 

בתקנה 27, במקום "בתקנה 2)ב()2א( עד )2ג( או בסעיף" צריך להיות "כאמור בתקנה   )2(
2)ב()2א( עד )2ג( או בסעיף";

בתקנה 28, במקום "כ"ו בתשרי התשפ"א )14 באוקטובר 2020(" צריך להיות  "ל' בתשרי   )3(
התשפ"א )18 באוקטובר 2020(".

)חמ 3-6104(
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