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תקנות הביטוח הלאומי )תגמולים למשרתים במילואים( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400  276)ד(   ,275 273)ג(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשנ"ה-11995, לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ובאישור 

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הביטוח הלאומי )תגמולים למשרתים במילואים(, התשל"ח-21977 )להלן -   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 6, אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( התגמול משולם בהתאם להוראות תקנה 6א;".

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:  .2
"חישוב תגמול למי 

שהייתה עלייה 
משמעותית בשכרו 

או בהכנסתו 
הממוצעת

שבאחד 6א. או  במילואים  שירת  שבו  שבחודש  עובד  )א( 
הייתה  השנה  רבע  תקופת  במהלך  לפחות  מהחודשים 
פי  על  התגמול  לו  יחושב  בשכרו,  משמעותית  עלייה 
העלייה המשמעותית בשכרו, ובלבד ששכרו עלה כאמור 
שבו  מהמועד  לפחות  רצופים  חודשים  שלושה  במשך 
משמעותית  "עלייה  זו,  משנה  בתקנת  לראשונה;  עלה 
בשכרו" - הכנסתו מעבודה, אילולא שירת במילואים, 
הייתה גבוהה בשיעור של 20% לפחות לעומת הכנסתו 
השנה  רבע  בתקופת  מהחודשים  אחד  בכל  מעבודה 
שקדמו לחודש שבו עלתה הכנסתו מעבודה או לעומת 

התגמול המזערי כפול שלושים, לפי הגבוה.

של  הראשון  ברבעון  במילואים  ששירת  עצמאי  עובד  )ב( 
יד,  ממשלח  הממוצעת  החודשית  והכנסתו  המס,  שנת 
של  בשיעור  גבוהה  הייתה  במילואים,  שירת  אילולא 
הממוצעת  החודשית  ההכנסה  לעומת  לפחות   20%
המזערי  התגמול  לעומת  או  הקודמת  המס  בשנת 
זו - הכנסה  כפול שלושים, לפי הגבוה )בתקנת משנה 
הכנסתו  פי  על  התגמול  לו  יחושב  חדשה(,  ממוצעת 

הממוצעת החדשה.

הראשון  ברבעון  שלא  במילואים  ששירת  עצמאי  עובד  )ג( 
של שנת המס והחל להיות עובד עצמאי בחודש השירות 
או בתקופת רבע השנה, והכנסתו החודשית הממוצעת 
גבוהה  הייתה  במילואים,  שירת  אילולא  יד,  ממשלח 
בשיעור של 20% לפחות לעומת התגמול המזערי כפול 

שלושים, יחושב לו התגמול על פי הכנסתו האמורה.

שירת  שבו  בחודש  להלן  מהמנויים  אחד  שהיה  מי  )ד( 
במילואים או באחד מהחודשים לפחות במהלך תקופת 
או  מעבודה  שהכנסתו  כמי  אותו  יראו  השנה,  רבע 
בתקנות  כאמור   20% של  בשיעור  עלתה  ידו  ממשלח 
עלייה  הייתה  אם  העניין,  לפי  )ג(,  או  )ב(  )א(,  משנה 
כאמור באחד ממקורות הכנסתו מעבודה או ממשלח יד 

לפחות:

תיקון תקנה 6

הוספת תקנה 6א

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ב, עמ' 755.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 151; התשנ"ח, עמ' 1066.  2
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מי שהיה גם עובד וגם עובד עצמאי;   )1(

מי שהיה עובד ביותר ממקום עבודה אחד;  )2(

מי שבחלק מהתקופות האמורות היה עובד ובחלק   )3(
עובד עצמאי.

לעובד  או  לעובד  שיחושב  ליום  התגמול  )1( שיעור  )ה( 
עלתה  ידו  ממשלח  או  מעבודה  שהכנסתו  עצמאי 
הכנסתו  סכום  למכפלת  שווה  יהיה  זו,  בתקנה  כאמור 
מעבודה או ממשלח יד, לפי העניין, בחודש שבו שירת 
כשהיא  בשלוש,  במילואים,  שירת  אילולא  במילואים, 

מחולקת בתשעים.

)2( היה משרת המילואים אחד מאלה המנויים בתקנת 
משנה )ד(, יחושב התגמול המגיע לו מכוח תקנה זו מכל 

מקורות הכנסתו מעבודה או ממשלח יד, לפי העניין."

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומן )להלן - יום התחילה(  )א(   .3
התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  שהחל  מילואים  שירות  בעד  תגמול  לעניין  יחולו   והן 

)1 בינואר 2022( ואילך.
מיום  חודשים  ארבעה  בתום  ישולמו  אלה  תקנות  מכוח  ראשונים  תשלומים  )ב( 

התחילה.

ד' בתמוז התשפ"ב )3 ביולי 2022(
)חמ 3-1827(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת  ו–61  ו–)ג(  59)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ז-11976, ובאישור שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  חריגות(  פעולות  לביצוע  )כשירויות  הרופאים  לתקנות   1 בתקנה   .1
התשס"ח-22008, ברישה, במקום "בתקופה של ארבע עשרה שנים" יבוא "בתקופה של 

שש עשרה שנים".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בניסן התשפ"ב )22 באפריל 2022(.  .2
ה' בתמוז התשפ"ב )4 ביולי 2022(

)חמ 3-1800(

ש א ן  מ ח נ   

המנהל הכללי של משרד הבריאות   

אני מאשר.
ץ י וב ר ו ה ן  צ ני

שר הבריאות

תחילה, תחולה 
ותשלומים ראשונים 

תיקון תקנה 1

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 838; התש"ף, עמ' 1248.  2



צו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות( )תיקון(, התשפ"ב-2022

ועדת  ובאישור  התשכ"ח-11968,  עסקים,  רישוי  לחוק  2ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת לצו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות(, התשנ"ח-21998 )להלן -   .1
הצו העיקרי(, אחרי פרט 26 יבוא:

")27( בית הגלגלים ע"ר."

בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של צו זה, יקראו את התוספת לצו העיקרי כאילו   .2
אחרי פרט )27( נאמר:

צהרונים,  הפעלת  על  לפיקוח  בחוק  כהגדרתו  צהרון  המפעיל   ")28( גוף 
הלימודים  שנת  במהלך  צהרון  שהפעיל  ילדים,  בגן  או  ספר  בבית  התשע"ז-32017, 

התשפ"ב או התשפ"ג במסגרת תוכנית ניצנים של משרד החינוך."

ו' בתמוז התשפ"ב )5 ביולי 2022(
)חמ 3-502-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תיקון טעות

בהודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( )מס' 2(, 
בנוסח   ,1 בסעיף   ,1470 עמ'  התשפ"ב,   ,9864 התקנות  בקובץ  שפורסמה  התשפ"ב-2021, 
התוספת הראשונה המובאת בו, בלוח א', במקום "תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 

2021" צריך להיות "תשלום בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2022".

)חמ 3-4928-ת2(

תיקון טעות

בתקנות העונשין )הפסקת היריון( )תיקון(, התשפ"ב-2022, שפורסמו בקובץ התקנות 
לפני  להופיע  מעוניינת  את  "האם  במקום  א',  בחלק  בתוספת,   ,3370 עמ'  התשפ"ב,   ,10240
הוועדה? 1. לא 2. כן 3. כן, רק אם הוועדה שוקלת שלא לאשר את הבקשה." צריך להיות 

"האם את מעוניינת להופיע לפני הוועדה? 1. לא 2. כן 

הערה: אם הוועדה תשקול שלא לאשר את הבקשה, מזכירות הוועדה תפנה אליך כדי 
להציע לך להופיע לפני הוועדה כדי להביא את נימוקייך, גם אם סימנת "לא" בסעיף זה."

)חמ 3-167-ת1(

תיקון התוספת

הוראת שעה

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ן, עמ' 156.  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1230; התשע"ב, עמ' 1143.  2
ס"ח התשע"ז, עמ' 1120.  3
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