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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )תיקון(, התשפ"ב-2021

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

אלה:

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

יבוא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

00ב414)1( סעיף 7 

20ב794)2( סעיף 8)ב(

 20ב794 בתוספת 59ב508 בעד)3( סעיף 8)ג(
כל יתום שלאחר הראשון

00ב414)4( סעיף 8)ד(

59ב508)5( סעיף 9)א(

59ב508)6( סעיף 13ב)1(

 59ב508 בתוספת 59ב508 בעד)7( סעיף 13ב)2(
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

59ב508

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

לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים

 81ב1,257 בתוספת 65ב842 בעד
כל יתום שלאחר הראשון

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

להם 24 שנים ויותר

39ב1,326"

בתקנה 1א לתקנות העיקריות -  2ב 
בתקנת משנה )א(, במקום "75ב735" יבוא "25ב772";  )1(

יבוא "ו–32ב571"  ובמקום  "57ב749"  יבוא  "14ב714"  במקום  )ג()8(,  משנה  בתקנת   )2( 
"ו–66ב599"ב

בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "21,421" יבוא "22,484"ב 3ב 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 1א 

תיקון תקנה 1ב 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186ב  1
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשפ"א, עמ' 621ב  2
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בתקנה 1ג לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "1,488" יבוא "1,561"ב 4ב 
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 5ב 

ז' בתשרי התשפ"ב )13 בספטמבר 2021(
)חמ 3-1501(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

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

אלה:

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

העיקריות(, בתקנה 1, במקום הטבלה בא:

תוספת בשקלים חדשים

")א( הסעיף -

סעיף 7  10ב404)1( 

סעיף 8)ב( 21ב775)2( 

סעיף 8)ג(  21ב775 בתוספת 43ב496 בעד)3( 
כל יתום שלאחר הראשון

סעיף 8)ד( 10ב404)4( 

סעיף 9)א( 43ב496)5( 

סעיף 13ב)1( 43ב496)6( 

סעיף 13ב)2(  43ב496 בתוספת 43ב496 בעד)7( 
כל יתום שלאחר הראשון

לפי  לתגמול  הזכאית  נספה  של  )ב( לאלמנה 
סעיף 8)ב( או 8)ג( והיא אם ליתום של הנספה 

שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים

43ב496

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

21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים

 73ב1,227 בתוספת 50ב822 בעד
כל יתום שלאחר הראשון

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

שנים ויותר                                              

67ב1,294"

תיקון תקנה 1ג 

תחילה  

תיקון תקנה 1 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186ב  1
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1394; התשפ"א, עמ' 621ב  2
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בתקנה 1א לתקנות העיקריות -  2ב 
בתקנת משנה )א(, במקום "75ב735" בא "78ב753";  )1(

בתקנת משנה )ג()8(, במקום "14ב714" בא "64ב731" ובמקום "ו–32ב571" בא "ו–32ב585"ב  )2(

בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "21,421" בא "21,946"ב 3ב 
בתקנה 1ג לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום "1,488" בא "1,524"ב 4ב 

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  5ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

ז' בתשרי התשפ"ב )13 בספטמבר 2021(
)חמ 3-1501(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

"8%ב140"  במקום  14א)א()1(,  בתקנה  התשי"ד-21954,  רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות  1ב 
יבוא "7%ב147" ובמקום "4%ב182" יבוא "5%ב191"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-772(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

רפואי(,  )טיפול  הנכים  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת  1ב 
התשי"ד-21954, בתקנה 14א)א()1(, במקום "8%ב140" בא "2%ב144" ובמקום "4%ב182" 

בא "9%ב186"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  2ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-772(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תיקון תקנה 1א 

תיקון תקנה 1ב 

תיקון תקנה 1ג 

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 14א 

תחילה  

תיקון תקנה 14א 

תחילה ותוקף

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66ב  1
ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשפ"א, עמ' 606ב  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' 66ב  1
ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשפ"א, עמ' 606ב  2
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תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

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

בפסקת משנה )א(, במקום "5%ב67" יבוא "9%ב70" ובמקום "7%ב98" יבוא "6%ב103";  )1(

יבוא  "8%ב140"  ובמקום  "6%ב103"  יבוא  "7%ב98"  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת   )2(
"7%ב147";

יבוא  "2%ב197"  ובמקום  "7%ב147"  יבוא  "8%ב140"  במקום  )ג(,  משנה  בפסקת   )3(
"9%ב206"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-1752(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276ב  1
ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשפ"א, עמ' 608ב  2

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

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

בפסקת משנה )א(, במקום "5%ב67" בא "2%ב69" ובמקום "7%ב98" בא "1%ב101";  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "7%ב98" בא "1%ב101" ובמקום "8%ב140" בא "2%ב144";  )2(

בפסקת משנה )ג(, במקום "8%ב140" בא "2%ב144" ובמקום "2%ב197" בא "202%"ב  )3(

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  2ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1752(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תיקון תקנה 17 

תחילה  

תיקון תקנה 17 

תחילה ותוקף

ס"ח התשי"ט, עמ' 276ב  1
ק"ת התשמ"ח, עמ' 40; התשפ"א, עמ' 608ב  2
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תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(, התשס"ג-22003,  1ב 
בתקנה 1, בהגדרה "משקולת", במקום "48ב90" יבוא "97ב94"ב 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-700-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 
]נוסח משולב[, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

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

במקום "48ב90" בא "70ב92"ב 

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  2ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-700-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות 
ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )תיקון(, 

התשפ"ב-2021

במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  33)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

ליתומים  )הקלות  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  בתקנות  1ב 
10)א()3(,  בתקנה  התשי"ט-21959,  על–תיכונית(,  להשכלה  במוסדות  להשתלמות 

במקום "91%ב67" יבוא "27%ב71"ב

תיקון תקנה 1 

תחילה  

תיקון תקנה 1 

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 10 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ג, עמ' 257; התשע"ד, עמ' 186ב  1

ק"ת התשי"ט, עמ' 848; התשפ"א, עמ' 629ב  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10ב  1
ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשפ"א, עמ' 610ב  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10ב  1
ק"ת התשס"ג, עמ' 854; התשפ"א, עמ' 610ב  2
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תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-1403-ת2(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות 
ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )הוראת שעה(, 

התשפ"ב-2021

במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  33)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה  1ב 
על–תיכונית(,  להשכלה  במוסדות  להשתלמות  ליתומים  )הקלות  ושיקום(  )תגמולים 

התשי"ט-21959, בתקנה 10)א()3(, במקום "91%ב67" בא "57%ב69"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  2ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1403-ת2(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
)חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )תיקון(, 

התשפ"ב-2021

במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  33)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

לשם  יתומים  )חינוך  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  בתקנות  1ב 
11)א()4(,  בתקנה  התשי"ט-21959,  מקצועית(,  או  כללית  השכלה  או  מקצוע  רכישת 

במקום "91%ב67" יבוא "27%ב71"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-1403-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תחילה 

תיקון תקנה 10 

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 11 

תחילה  

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ג, עמ' 257; התשע"ד, עמ' 186ב  1

ק"ת התשי"ט, עמ' 848; התשפ"א, עמ' 629ב  2

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ג, עמ' 252; התשע"ד, עמ' 186ב  1

ק"ת התשי"ט, עמ' 844; התשפ"א, עמ' 627ב  2
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים 
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )הוראת שעה(, 

התשפ"ב-2021

במערכה  שנספו  חיילים  משפחות  לחוק  ו–37  33)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

שנספו  חיילים  משפחות  בתקנות  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת  1ב 
במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או 

מקצועית(, התשי"ט-21959, בתקנה 11)א()4(, במקום "91%ב67" בא "57%ב69"ב

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפן עד יום י"ח  2ב 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1403-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )תיקון(, התשפ"ב-2021

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

הכנסת, אני מצווה לאמור:

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

"סכום מענק 
הנישואין 

מענק  לחוק,  29א  סעיף  לפי  ליתום  ישלם  תגמולים  קצין  2ב 
נישואין בסכום של 155,382 שקלים חדשיםב"

תחילתו של צו זה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 2ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-170(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

תיקון תקנה 11 

תחילה ותוקף

החלפת סעיף 2 

תחילה  

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשל"ג, עמ' 252; התשע"ד, עמ' 186ב  1

ק"ת התשי"ט, עמ' 844; התשפ"א, עמ' 627ב  2

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

ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשפ"א, עמ' 615ב  2
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

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

הכנסת, אני מצווה לאמור:

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

"סכום מענק 
הנישואין 

מענק  לחוק,  29א  סעיף  לפי  ליתום  ישלם  תגמולים  קצין  2ב 
נישואין בסכום של 151,666 שקלים חדשיםב"

תחילתו של צו זה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפו עד יום י"ח בניסן  2ב 
התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-170(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים(, התשפ"ב-2021

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

והרווחה של הכנסת, אני מצווה  לאמור:

כאמור  הקובעת  מהדרגה  67%ב306  הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול  1ב 
בסעיף 8)א( לחוקב

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 83%ב122 מסך כל המשכורת הנהוגה  2ב 
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהליב

התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 93%ב160 מסך כל המשכורת הנהוגה  3ב 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחהב

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים(,  4ב 
התשפ"א-22020 - בטלב

תחילתו של צו זה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 5ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-1502(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

החלפת סעיף 2 

תחילה ותוקף

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים 

תגמולים לשכולים 

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה 

ביטול

תחילה 

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

ק"ת התשמ"ב, עמ' 893; התשפ"א, עמ' 615ב  2

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11ב  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 617ב  2
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

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

והרווחה של הכנסת, אני מצווה  לאמור:

כאמור  הקובעת  מהדרגה  34%ב299  הוא  לחוק  8)ב(  סעיף  לעניין  החודשי  התגמול  1ב 
בסעיף 8)א( לחוקב

התגמול החודשי לעניין סעיף 10)א( לחוק הוא 89%ב119 מסך כל המשכורת הנהוגה  2ב 
באותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהליב

התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב)1( לחוק הוא 08%ב157 מסך כל המשכורת הנהוגה  3ב 
המינהלי  הדירוג  של   19 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  עובד  לגבי  שעה  באותה 

ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחהב

תחילתו של צו זה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפו עד יום י"ח בניסן  4ב 
התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1502(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך(, התשפ"ב-2021

]נוסח  התשי"ט-11959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[ )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של 

הכנסת, אני מצווה  לאמור:

המשתלמת  המשכורת  כל  מסך  3%ב179  יהיה  לחוק   1 בסעיף  כאמור  הקובע  השכר  1ב 
לו  משתלמת  ושאין  המינהלי  הדירוג  של   17 היא  משכורתו  שדרגת  המדינה  לעובד 

תוספת למשכורתו בזכות בן משפחהב

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6)ג( ו–)ד( לחוק יהיה - 2ב 
לנכה שדרגת נכותו מ–10% עד 18% - 9%ב70 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )1(

ילד - 6%ב103 מהדרגה הקובעת;

לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 6%ב103 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )2(
ילד - 7%ב147 מהדרגה הקובעת;

לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 7%ב147 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )3(
ילד - 5%ב191 מהדרגה הקובעתב

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

שכר בזכות בן משפחהב

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים 

תגמולים לשכולים 

דין גרושה שיש 
איתה יתומים של 

הנספה 

תחילה ותוקף

שיעור השכר 
הקובע 

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה 

הדרגה הקובעת 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשמ"א, עמ' 11ב  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10ב  1
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המשכורת  כל  מסך  6%ב218  יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול  4ב 
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 7%ב242 מהדרגה הקובעתב

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 3%ב135 מן  5ב 
המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהליב

מחוסר  לנכה  והתגמול  הקובע  השכר  שיעור  )העלאת  ושיקום(  )תגמול  הנכים  צו  6ב 
פרנסה ונצרך(, התשפ"א-22020 - בטלב

תחילתו של צו זה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(ב 7ב 
י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(

)חמ 3-1755(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

]נוסח  התשי"ט-11959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[ )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 175% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד  1ב 
המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת 

למשכורתו בזכות בן משפחהב

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6)ג( ו–)ד( לחוק יהיה - 2ב 
לנכה שדרגת נכותו מ–10% עד 18% - 2%ב69 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )1(

ילד - 1%ב101 מהדרגה הקובעת;

לנכה שדרגת נכותו מ–19% עד 39% - 1%ב101 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )2(
ילד - 2%ב144 מהדרגה הקובעת;

לנכה שדרגת נכותו מ–40% עד 100% - 2%ב144 מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה   )3(
ילד - 9%ב186 מהדרגה הקובעתב

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

שכר בזכות בן משפחהב

המשכורת  כל  מסך  4%ב213  יהיה  לחוק  7)א(  בסעיף  כאמור  נצרך  לנכה  התגמול  4ב 
המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ואם יש 

לנכה ילד - 9%ב236 מהדרגה הקובעתב

התגמול לנכה נצרך 

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת 

ביטול

תחילה 

שיעור השכר 
הקובע 

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת 

התגמול לנכה 
נצרך 

ק"ת התשפ"א, עמ' 604ב  2

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשמ"א, עמ' 10ב  1
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תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 1%ב132 מן  5ב 
המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהליב

תחילתו של צו זה ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( ותוקפו עד יום י"ח בניסן  6ב 
התשפ"א )31 במרס 2021(ב

י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1755(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  
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