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הודעה על עדכון סכומי ההטבות הניתנים לפי פרק שלישי 1
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950

לפי סעיף 15א)ג()3()ב( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, אני מודיע כי 
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019, הסכומים הקבועים להטבות המנויים 

בפרק שלישי 1 לחוק הם, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כמפורט להלן:

                                                                                                                       סכום ההטבה בשקלים חדשים
1  הטבות לשיקום תעסוקתי לפי סעיף 15ב לחוק -  

)1( להקמת עסק ראשון לפי סעיף קטן )ד( -

107,114)א( לשכול, לפי פסקה )1(

104,688)ב( לאלמנה, לפי פסקה )2(

18,771)ג( ליתום, לפי פסקה )3(

)2( לביסוס או להשלמה של עסק קיים לפי סעיף קטן )ה( -

22,387)א(   לשכול, לפי פסקה )1(

22,387)ב(   לאלמנה, לפי פסקה )2(

11,139)ג(    ליתום, לפי פסקה )3(

)3( לשיקום תעסוקתי לפי סעיף קטן )ו( -

5,572ליתום

)4( לרכישת רכב מסחרי ראשון לפי סעיף קטן )ז( -

65,355לשכול, לאלמנה וליתום

)5( להחלפת רכב מסחרי לפי סעיף קטן )ח( -

65,355לשכול ולאלמנה

)6( לרכישת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן )ט( -

41,555לשכול, לאלמנה וליתום

)7( להחלפת רכב ראשון ללימוד הוראת נהיגה לפי סעיף קטן )י( -

41,555לשכול ולאלמנה

2  הטבות רכב וניידות לפי סעיף 15ג לחוק -

)1( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ד( - 

שכול שיש לו רישיון נהיגה -

47,392)א( לפי פסקה )1()א(

31,593)ב( לפי פסקה )1()ב(

38,959)ג( לפי פסקה )2()א(

23,180)ד( לפי פסקה )2()ב(

)2( לרכישת רכב משומש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ה( -

לשכול שיש לו רישיון נהיגה -

38,959)א( לפי פסקה )1(

23,180)ב( לפי פסקה )2(

)3( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ו( -

לשכול שאין לו רישיון נהיגה -

31,593)א( לפי פסקה )1()א( 

23,180)ב( לפי פסקה )1()ב(    	 	 	 __________
1  ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186 
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25,973)ג( לפי פסקה )2()א(

23,180)ד( לפי פסקה )2()ב(

)4( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ז( -

לאלמנה שיש לה רישיון נהיגה -

60,030)א( לפי פסקה )1()א(

78,676)ב( לפי פסקה )1()ב(

47,452)ג( לפי פסקה )2()א(

22,387)ד( לפי פסקה )2()ב(

)5( לרכישת רכב חדש לשימוש אישי לפי סעיף קטן )ח( -

לאלמנה שאין לה רישיון נהיגה -

42,017)א( לפי פסקה )1()א(

22,387)ב( לפי פסקה )1()ב(

33,208)ג( לפי פסקה )2()א(

22,387)ד( לפי פסקה )2()ב(

)6( למימון הוצאות ניידות לפי סעיף קטן )י( -

390לאלמנה שאין לה רכב

)7( למימון שיעורי נהיגה לפי סעיף קטן )יא( -

1,568)א( לשכול, לפי פסקה )1(

2,167)ב( לאלמנה, לפי פסקה )2(

2,167)ג( ליתום, לפי פסקה )3(

2,167)ד( ליתום, לפי פסקה )4(

3  הטבות לרווחה כלכלית לפי סעיף 15ד לחוק -

)1( למימון הוצאות נלוות ללימודים לפי סעיף קטן )ה( -

2,148שכול - בעד אחי הנספה הלומדים בכיתות ז' עד י"ב

)2( למימון שיעורי עזר לפי סעיף קטן )ו( -

1,161שכול, בעד אחי הנספה הלומדים בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים או בתיכון

)3( למימון הוצאות לימודים ומימון חוגים לפי סעיף קטן )ז( -

לאלמנה בעד ילדיה היתומים -

1,823)א( לפי פסקה )1(

2,148)ב( לפי פסקה )2(

2,920)ג( לפי פסקה )3(

)4( בעד נישואי יתום לפי סעיף קטן )ט( -

9,077לאלמנה

)5( מלווה חד–פעמי להוצאות מיוחדות ולצרכים אישיים לפי סעיף קטן )י( -

6,903)א( לשכול, לפי פסקה )1( 

16,352)ב(  לשכול, לפי פסקה )2(

3,764)ג( לאלמנה, לפי פסקה )3(
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9,209)ד( לאלמנה, לפי פסקה )4(  

10,896)ה( לשכול, לפי פסקה )5(

7,502)ו( לאלמנה, לפי פסקה )6(

30,862)ז( ליתום, לפי פסקה )7(

)6( מלווה אחת לשלוש שנים, לצרכים אישיים לפי סעיף קטן )יא( -                         

6,832לשכול או לאלמנה

)7( מענק מיוחד לפתרון מצוקה לפי סעיף קטן )יב( -

1,578)א(    לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן )יב( רישה

1,578)ב(    לשכול או לאלמנה לפי סעיף קטן )יב( סיפה

)8( מלווה חד–פעמי לכיסוי חובות לפי סעיף קטן )יג( -

58,111לשכול או לאלמנה

)9( סיוע בהוצאות טלפון לפי סעיף קטן )טו( -

לשכול -

201)א( לפי פסקה )1( 

46)ב( לפי פסקה )2(

271)ג( לפי פסקה )3(

)10( סיוע בעד דמי שימוש בטלפון לפי סעיף קטן )טז( -

271לאלמנה

)11( סיוע במימון רכישת חלקת קבר לפי סעיף קטן )יז( -

לשכול או לאלמנה -

5,329)א( לפי פסקה )1(

4,535)ב( לפי פסקה )2(

)12( מענק חודשי לפי סעיף קטן )יח( -

לשכול -

417)א( לפי הרישה  

226)ב( לפי פסקה )1(

88)ג( לפי פסקה )2(

103)ד(    לפי פסקה )3(

)13( מענק חד–פעמי לפי סעיף קטן )יט( -

36,765לשכול ולאלמנה, לפי פסקה )1(

4  הטבות לדיור לפי סעיף 15ה לחוק -

)1( סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן )ו( -

לשכול מחוסר דיור -

124,662)א(    לפי פסקה )1(

223,908)ב(    לפי פסקה )2(
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)2( סיוע במימון רכישת דירה לפי סעיף קטן )ז( -

לשכול שמתגורר בדירה ציבורית -

43,582)א( לפי פסקה )1(

223,908)ב( לפי פסקה )2(

)3( סיוע במימון רכישת דירה ראשונה לפי סעיף קטן )ח( -

לאלמנה מחוסרת דיור -                       

273,541)א( לפי הרישה

67,542)ב( לפי פסקה )1(

214,835)ג( לפי פסקה )2(

 214,835 והמענק הנוסף )ד( לפי פסקה )3(
16,220

)4( סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן )ט( -                       

לשכול -

43,582)א( לפי פסקה )1(

111,961)ב( לפי פסקה )2(

)5( סיוע במימון החלפת דירה לפי סעיף קטן )י( -

לאלמנה - 

137,068)א( לפי הרישה

175,495)ב( לפי פסקה )1(

67,542)ג( לפי פסקה )2(
)6( סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן )יא( -   

לשכול - 

223,908)א( לפי פסקה )1(

111,961)ב( לפי פסקה )2(

)7( סיוע בהחזר משכנתה לפי סעיף קטן )יב( -

לאלמנה - 

273,541)א( לפי פסקה )1(

137,068)ב( לפי פסקה )2(

107,725)ג( לפי פסקה )3()א(

67,542)ד( לפי פסקה )3()ב(

)8( סיוע להתארגנות ראשונית בדירה לפי סעיף קטן )יג( -

24,785לאלמנה

)9( סיוע במימון התקנת מעלון לפי סעיף קטן )יד( -

43,582לשכול

)10( סיוע במימון שיפוץ דירה לפי סעיף קטן )טו( -

58,111)א( לשכול או לאלמנה, לפי פסקה )1(

27,000)ב( לאלמנה, לפי פסקה )2(
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)11( סיוע במימון שכר דירה לפי סעיף קטן )טז( -

2,138)א( לשכול, לפי פסקה )1(

2,779)ב( לאלמנה עם יתום, לפי פסקה )2(

5  הטבות רפואיות לפי סעיף 15ו לחוק - 

)1( סיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לפי סעיף קטן )ו( -             

848לשכול או לאלמנה

)2( סיוע במימון טיפול שיניים לפי סעיף קטן )ח( -

15,243)א( לאלמנה, לפי פסקה )2( 

4,068)ב( ליתום, לפי פסקה )3( 

)3( סיוע במימון רכישת נעליים אורתופדיות לפי סעיף קטן )יב( -

970לשכול ולאלמנה

)4( סיוע במימון רכישת עדשות למשקפיים לפי סעיף קטן )יג( -

726 לשנה; 1,213 לשנתייםלשכול או לאלמנה לפי פסקה )2(

)5( סיוע במימון רכישת קלנועית לפי סעיף קטן )טו()1( -

11,434)א( לשכול לקלנועית בודדת, לפי פסקת משנה )א(

16,260)ב( לזוג שכולים לקלנועית זוגית, לפי פסקת משנה )ב(

15,243)ג( לאלמנה לקלנועית בודדת, לפי פסקת משנה )ג(

)6( סיוע לטיפול ברפואה משלימה לפי סעיף קטן )טז( -

138לשכול
)7( סיוע במימון ניתוח פרטי לפי סעיף קטן )יז( -  

12,100 בניכוי 2,433  לשכול

)8( סיוע חד–פעמי במימון טיפולי פוריות או פונדקאות לפי סעיף קטן )יח( -

24,205לשכול

6  הטבות להנצחה לפי סעיף 15ח לחוק -  

)1( השתתפות חד–פעמית בהוצאות אבל, לפי סעיף קטן )ד( -

7,452, והתוספת 2,325לבן משפחה 
)2( השתתפות אחת לשנה בהוצאות אזכרה, לפי סעיף קטן )ה( -  

939לבן משפחה

)3( השתתפות חד–פעמית במימון הנצחה פרטית, לפי סעיף קטן )ז( -

7,757, והתוספת 7,757לבן משפחה

)4( סיוע בהקמת מצבה שאינה מצבה צבאית, לפי סעיף קטן )ח( -

4,535לבן משפחה

)5( סיוע בהקמת מצבה לפי סעיף קטן )ט( -

4,535לבן משפחה

7  ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט לחוק -

56,902לפי סעיף קטן )ב(

י' באב התשפ"א )19 ביולי 2020(
)חמ 3-4848(                                                            בנימין גנץ

          שר הביטחון
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רחוב המדע 8 רחובות במשרדי 51311544404/11/202112:00טומי מינימרקט בע"מ
עו''ד רונן פריד

טומס )אברהם( 
קרדוש

מפעלי עמק האלה 
לשיווק וניהול בע"מ

רח' דורות ראשונים 1 ירושלים 51141294231/10/202110:00
במשרד עו''ד דוד הרשקוביץ

עו''ד דוד 
הרשקוביץ

טי  וי  ספורט הפקות 
בע"מ

קיבוץ שמרת ת ד 25178 אצל אביתר 51200808714/11/202110:00
דותן

אביתר דותן

דוד שביטפרנק פלג 3 חיפה אצל דוד שביט51464800514/11/202110:00אי אן אמ - מדיה בע"מ

טי  אס  דאפ שיווק 
מוצרי חשמל ביתיים 

בע"מ

החרדית 77 חולון אצל  שלמה 51238741614/11/202110:00
נחשון

שלמה נחשון

רח' 144 גלגוליה אצל איסמאעיל 51357548014/11/202110:00לאוסיט בע"מ
עייאט

איסמאעיל 
עייאט

קיבוץ צבעון 22 צבעון אצל  מיה 51288971814/11/202110:00ד"ר רמי קאליר בע"מ
קאליר מירב

מיה קאליר מירב

וין פור פרי )ישראל( 
בע"מ

קול משה 25 ירושלים אצל אמיר 51285613914/11/202110:00
רחמני

אמיר רחמני

יחד )חמואל( - קניון 
הבשר שדרות בע"מ

מפגש יד מרדכי 1 יד מרדכי אצל 51189123614/11/202110:00
יצחק חמואל

יצחק חמואל

מנחם בגין 144 תל אביב אצל 51578934503/11/202109:00טראפיק ג'וי בע"מ
הורוביץ אבן אוזן  ושות'

אלי אוזן 

רוכורגר חברה לפתוח גן 
יבנה בע"מ

רח' המנופים 9 בניין אקרשטיין 51265775004/11/202116:00
הרצליה במשרד טל מייק עו''ד

טל מייק עו''ד 

השיטה 7 בית ינאי אצל אופיר 51569748023/11/202109:00בסט אבוקדו בע"מ
סילבן קרפ

אופיר סילבן 
קרפ

ארקליס - מוצרי מתכת 
בע"מ

הורדים 2 אשדוד אצל עו''ד שלום 51218340104/11/202112:00
ביטון

עו''ד שלום 
ביטון 

מרכז המזרקות הנדסה 
חשמל ומים בע"מ

אהרן עמרדרור 26 חיפה אצל אהרן עמר51278618714/11/202110:00

נגבה 59 באר שבע אצל אליהו 51372482314/11/202110:00קלוזד לופ תרפיז בע"מ
אובסישר

אליהו אובסישר

יחיא איהבטירה ת ד  6245 אצל יחיא איהב51468092514/11/202110:00א ה  נאדיה בע"מ

רחבת אדמונית 4 קרית גת אצל 51277656814/11/202110:00כלפון עמי בע"מ
עמי כלפון

עמי כלפון

שארית הפליטה 71 חיפה אצל גיא 51370753914/11/202110:00צעצוע של מחיר בע"מ
ויינברג

גיא ויינברג

מבנים תשתיות מתח 
נמוך בע"מ

צבי גלהשרון 35, חיפה אצל צבי גל51360569114/11/202110:00

סעדיה גאון 24 תל אביב אצל 51544689616/11/202112:00ג'ימיגן בע"מ
אביאל ושות' רואי חשבון

רו''ח יורי אביאל 

כפר ברק 4 כפר ברק אצל חיים 51463306414/11/202110:00אביסרור דניאל בע"מ
אביסרור

חיים אביסרור

חיל התותחנים 24 ראשון לציון 51421888214/11/202110:00א ב  קלדרון בע"מ
אצל חיים קלדרון

חיים קלדרון

לוי רביבמגדל העמק חדרה 3 אצל לוי רביב51543714314/11/202110:00אי רביב צ'יינג בע"מ
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רשת סטוק פארם )ק ו( 
2014 בע"מ

ההגנה 4 אזור אצל קונסטנטין 51515681814/11/202110:00
וולודרסקי

קונסטנטין 
וולודרסקי

שימרית חברה לשרותי 
מחשב בע"מ

דרך השדרה 152 פוריה עילית אצל 51089171614/11/202110:00
סטלה מזרחי

סטלה מזרחי

ששון השקעות ופיננסים 
א ד  בע"מ

ז'בוטינסקי 7 רמת גן אצל  אריה 51519961014/11/202109:00
אלימלך ליבוביץ

אריה אלימלך 
ליבוביץ

דרך השדות 46 כפר שמריהו אצל 51134913614/11/202110:00מינורקה בע"מ
אלון צבעון

אלון צבעון

מרים ילן שטקליס 10 פתח תקווה 51409858114/11/202110:00נ ש מ  פי  סי  בע"מ
אצל מאיר ויזמן שירזי 

מאיר ויזמן 
שירזי

כנרת תוצרת חקלאית 
ליצוא בע"מ

זרח שעובי 6 רחובות אצל  יפתח 51480127314/11/202110:00
יחיה

יפתח יחיה

שלמה המלך 5 ראשון לציון אצל  51223877514/11/202110:00א ש י ל  זהב בע"מ
אליהו לוי

אליהו לוי
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