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פרסום מבחנים 
ונתונים על ידי 
המרכז הארצי 

לבחינות והערכה 

המרכז הארצי לבחינות והערכה יפרסם לציבור, לאחר כל מועד שבו התקיים מבחן 9 
פסיכומטרי, טופס מבחן מרכזי שניתן באותו מועד ואת פתרונו, וכן נתונים בדבר תוצאות 
המבחן, לרבות התפלגות התוצאות לפי מדדים שונים, כפי שיורה המרכז; אחת לשנה, 
יפרסם המרכז הארצי לבחינות והערכה טופס מבחן בכל שפה שבה התקיים מבחן 
פסיכומטרי באותה שנה; השר יקבע את דרך הפרסום לפי סעיף זה, ובכלל זה פרסום 

באינטרנט; בסעיף זה, "טופס מבחן" - החלק במבחן המשמש למתן ציון 

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט 10 ביצוע ותקנות
של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו 

תיקון חוק הקרן 
- מס' 8

בחוק הקרן, בסעיף 1, בהגדרה "בית ספר חיצוני", במקום הסיפה החל במילים "לרבות 11 
ללימודי" יבוא "ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מכון פסיכומטרי מאושר, 

כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 2;" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 25(, התשס"ט-2008*

בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 1 )להלן - החוק העיקרי( -1 תיקון סעיף 7

)1( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי לתגמול חודשי 
בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13)1( לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול 

חודשי לפי הוראות סעיף 9)א( לאותו חוק ";

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "בעד התקופה האמורה בסעיף קטן )ג(, לתגמול בשיעור 
של 80% מהתגמול המשתלם בעד יתום לפי הוראות סעיף 9)ג( לחוק משפחות חיילים" 
יבוא "לתגמול כלהלן בעד התקופה שתחילתה בחודש שבו היה ליתום משני הוריו" 

ובמקום "35 שנים" יבוא "37 שנים:

)1( תגמול בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 13)1( לחוק משפחות חיילים - עד 
שימלאו לו 27 שנים;

)2( תגמול בשיעור 80% מהתגמול הקבוע בסעיף 13)1( לחוק משפחות חיילים 
- למי שמלאו לו 27 שנים ועד שימלאו לו 37 שנים ";

)3( במקום סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( יבוא:

התקבל בכנסת ביום ה' בחשוון התשס"ט )3 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת -  262, מיום כ"ט בתשרי התשס"ט )28 באוקטובר 2008(, עמ' 38 

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשס"ז, עמ' 79   1

ס"ח התשס"ט, עמ' 26   2
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")ג( מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן )ב( לא יהיה זכאי, בעד התקופה 
שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או 
השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור 

בתשלום כאמור במקום התגמול האמור 

)ד( יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי -

 83,600 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של  )1( אם טרם מלאו לו 
שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו 

לגיל 18, לפי המאוחר;

)2( אם טרם מלאו לו 21 שנים, למענק ניידות בסכום של 26,000 שקלים 
חדשים 

)ה( הסכומים הנקובים בסעיף קטן )ד( יעודכנו במועדי עדכון התגמולים לפי 
חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור 

)ו( על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים -

)1( לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תחול הזכאות 
למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים עד שימלאו לו 37 שנים;

)2( יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי 
סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

למענק  זכאי  איבה  מפגיעת  כתוצאה  שנפטרו  הוריו  משני  )3( יתום 
בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים גם 
אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שטרם מלאו 
לו 37 שנים, ולא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו 
השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום 

כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו 

)ז( לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ויש לו אפוטרופוס 
לגוף, ישולמו התגמול לפי סעיף קטן )א1( על אף הוראות סעיף 9)ד( לחוק משפחות 
חיילים, וכן המענק לפי סעיף קטן )ד()2( לאותו אפוטרופוס, אלא אם כן יורה בית 

משפט מוסמך אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכפי שיורה "

אחרי סעיף 7ג לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 7ד

"תשלום חודשי 
בעד אבדן הכנסה 

לאפוטרופוס של 
יתום משני הוריו

נפטרו 7ד  הוריו  ששני  ליתום  שמונה  לגוף  )א( אפוטרופוס 
כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן 
הכנסתו בתקופה שבה היתום עמו ובהחזקתו, בשיעור שיקבע 
שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר האוצר 
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; השר 
רשאי לקבוע את שיעור התשלום בהתחשב במספר היתומים 
ובגילם, התקופות שבעדן תהיה זכאות לתשלום, מטרת התשלום 
וסוג התשלום, וכן רשאי הוא לקבוע תשלום מענק חד–פעמי 

בעד תקופות שקדמו לזכאות לתשלום החודשי 

)ב( הורה שאימץ יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת 
איבה, יהיה זכאי לזכויות שנתונות לאפוטרופוס לפי סעיף 

זה "

)1(, בסופה יבוא "ובדבר תנאים לתשלום המענקים 3 תיקון סעיף 9 9 לחוק העיקרי, בפסקה  בסעיף 
האמורים בסעיף 7)ד(;" 

")ג( מי שזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף קטן )ב( לא יהיה זכאי, בעד התקופה 
שבה משתלם התגמול האמור, לתשלום למחיית יתום בעת רכישת מקצוע או 
השכלה כללית או מקצועית, לפי חוק משפחות חיילים, ואולם יהיה זכאי לבחור 

בתשלום כאמור במקום התגמול האמור 

)ד( יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי -

 83,600 37 שנים, למענק התארגנות בסכום של  )1( אם טרם מלאו לו 
שקלים חדשים, שישולם במועד שבו היה ליתום משני הוריו, או בהגיעו 

לגיל 18, לפי המאוחר;

)2( אם טרם מלאו לו 21 שנים, למענק ניידות בסכום של 26,000 שקלים 
חדשים 

)ה( הסכומים הנקובים בסעיף קטן )ד( יעודכנו במועדי עדכון התגמולים לפי 
חוק משפחות חיילים ולפי שיעור העדכון האמור 

)ו( על אף הוראות סעיף 29א לחוק משפחות חיילים -

)1( לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, תחול הזכאות 
למענקים לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים עד שימלאו לו 37 שנים;

)2( יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה זכאי למענקים לפי 
סעיף 29א לחוק משפחות חיילים מכוחו של כל אחד מהוריו;

למענק  זכאי  איבה  מפגיעת  כתוצאה  שנפטרו  הוריו  משני  )3( יתום 
בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 29א)א( לחוק משפחות חיילים גם 
אם נישא לפני שנפטרו הוריו או שנפטר הורהו השני, ובלבד שטרם מלאו 
לו 37 שנים, ולא חלפו יותר משנתיים מעת הנישואין ועד פטירת הורהו 
השני; נפטרו שני ההורים כאמור בתוך שנתיים מעת הנישואין, יהיה יתום 

כאמור זכאי למענק לפי פסקה זו מכוח כל אחד מהוריו 

)ז( לגבי יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה ויש לו אפוטרופוס 
לגוף, ישולמו התגמול לפי סעיף קטן )א1( על אף הוראות סעיף 9)ד( לחוק משפחות 
חיילים, וכן המענק לפי סעיף קטן )ד()2( לאותו אפוטרופוס, אלא אם כן יורה בית 

משפט מוסמך אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכפי שיורה "

הוספת סעיף 7דאחרי סעיף 7ג לחוק העיקרי יבוא:2 

"תשלום חודשי 
בעד אבדן הכנסה 

לאפוטרופוס של 
יתום משני הוריו

נפטרו 7ד  הוריו  ששני  ליתום  שמונה  לגוף  )א( אפוטרופוס 
כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן 
הכנסתו בתקופה שבה היתום עמו ובהחזקתו, בשיעור שיקבע 
שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר האוצר 
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; השר 
רשאי לקבוע את שיעור התשלום בהתחשב במספר היתומים 
ובגילם, התקופות שבעדן תהיה זכאות לתשלום, מטרת התשלום 
וסוג התשלום, וכן רשאי הוא לקבוע תשלום מענק חד–פעמי 

בעד תקופות שקדמו לזכאות לתשלום החודשי 

)ב( הורה שאימץ יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת 
איבה, יהיה זכאי לזכויות שנתונות לאפוטרופוס לפי סעיף 

זה "

)1(, בסופה יבוא "ובדבר תנאים לתשלום המענקים 3  9 לחוק העיקרי, בפסקה  בסעיף 
האמורים בסעיף 7)ד(;" 

תיקון סעיף 9
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)א( תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן - יום התחילה(  4 תחילה ותחולה

)ב( הוראות סעיף 7)א1( עד )ו( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו גם על 
מי שהוא יתום משני הוריו, שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה מיום ב' בתשרי התשס"א 
)1 באוקטובר 2000( ועד יום התחילה, ומתקיימים בו התנאים לתגמול או למענק לפי 
הסעיף האמור, וישולם לו התשלום שהיה זכאי לו לפי הוראות הסעיף האמור בעד 

אותה תקופה 

)ג( הוראות סעיף 7ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יחולו על מי שמתקיימים 
בו התנאים לתשלום מיום התחילה ואילך  

מי שהיה ליתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה והגיע לגיל 18 מיום ב' 5 הוראות מעבר
בתשרי התשס"א )1 באוקטובר 2000( ועד יום התחילה, יהיה זכאי לתשלום לפי הוראות 

סעיף 7)ד()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרוווחה והשירותים 

החברתיים
ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת
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