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צו הסכמים קיבוציים )הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 6(, התשס"א-12001  
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התקופה הנקובה בסעיף 3)ב( לחוק, מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים   .1
מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(.

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(

)חמ 3-3232(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור–גומלין(, 
התשע"ט-2019 

ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  ו–3ד)ב(  3)ד()3(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תשלומים בעד קישור–גומלין(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת מדד חודש יוני 2013, בשיעור   .1
בעד  לדרוש  רשאי  שמפ"א  לתקנות  3)א(  בתקנה  הנקוב  המרבי  התשלום   0.88% של 
קישור–גומלין בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית, שיחת רט"ן או שיחת 

מפ"א, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, יהיה 0.0100 שקלים חדשים. 

השנתי  הממוצע  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .2
אל  קישור–גומלין  בעד  התשלומים  יהיו   ,10.96% של  בשיעור   ,2009 לשנת  שפורסם 
מערכת רט"ן הנקובים בפסקאות )1()ד(, )2()ד( ו–)3()ד( בתקנה 3ג)א( לתקנות, מיום כ"ד 

בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כלהלן: 

התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים–ארצית   )1(
נכנסת, או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת - 

0.0616 שקלים חדשים;

בין–לאומית  שיחה  שהיא  תנועה  דקת  שינוע  בעד  מב"ל  מאת  המרבי  התשלום   )2(
-  0.0616 שקלים חדשים;

התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר -  0.0014   )3(
שקלים חדשים.

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(
ן ה כ  ) י ת נ ( ל  א נ ת נ )חמ 3-2801-ת2(   

                                                                          המנהל הכללי של משרד התקשורת

ס"ח התשס"א, עמ' 123; ק"ת התשע"ח, עמ' 374.  1

עדכון תשלומים 
בעד קישור–גומלין 

לרשת מפ"א

עדכון תשלומים 
בעד קישור–גומלין 

למערכת רט"ן 

ק"ת התש"ס, עמ' 472; התשע"א, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 263; התשע"ח, עמ' 601.  1

הארכת התקופה

תחילה
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החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, מחליטה ועדת הכספים של 
הכנסת לאמור:

בהחלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה(, התשע"ח-22017, בסעיף 1, במקום   .1
"כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(".

תחילתה של החלטה זו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמכ-2000050(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף הסמכות לפי סעיף 10 לחוק–יסוד: השפיטה1, סעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, 
התשכ"ט-21969, סעיף 26)ד( לפקודת התעבורה3, סעיף 17 לחוק הדיינים, התשט"ו-41955, 
הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  לחוק   20 וסעיף  התשכ"א-51961,  הקאדים,  לחוק   14 סעיף 

התשכ"ג-61962, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

בהגדרה  5ב)ג(,  בסעיף  התשמ"א-71981,  שיפוטית,  משרה  נושאי  משכורת  בהחלטת   .1
"משכורת", במקום "גמול ניהול, תוספת השתלמות" יבוא "גמול ניהול". 

תחילתה של החלטה זו ביום י' בתמוז התשע"ח )23 ביוני 2018(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

של  הכספים  ועדת  מחליטה  השפיטה1,  לחוק–יסוד:   10 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הכנסת לאמור:

בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה(, התשע"ח-22017, בסעיף 1,   .1
במקום "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 

 .")2019

תיקון סעיף 1

תחילה

תיקון סעיף 5ב

תחילה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ז, עמ' 383.  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשכ"ט, עמ' 99.  4
ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשכ"ט, עמ' 99.  5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשכ"ט, עמ' 99.  6
ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשע"ח, עמ' 1860.  7

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 12 ועמ' 869.  2

תיקון סעיף 1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 11 ועמ' 869.  2
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תחילתה של החלטה זו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2019

של  הכספים  ועדת  מחליטה  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   36 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הכנסת לאמור: 

במקום   ,1 בסעיף  התשע"ח-22017,  שעה(,  )הוראת  שרים  וסגני  שרים  שכר  בהחלטת   .1
"כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(".

תחילתה של החלטה זו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת 
לאמור:

התשע"ח-22017,  שעה(,  )הוראת  ותשלומים(  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  בהחלטת   .1
בטבת  "ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,   ,1 בסעיף 

התש"ף )31 בדצמבר 2019(".

תחילתה של החלטה זו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(

)חמכ-2000325(

ר ה ו ז י  ק י מ ף  ו ל כ מ  
יושב ראש ועדת הכנסת  

תחילה

תיקון סעיף 1

תחילה

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 11 ועמ' 868.  2

תיקון סעיף 1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 208 ועמ' 912.  2

תחילה
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