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החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון(, התשע"ו-2015

16 ו–55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 1, מחליטה ועדת    בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
הכנסת לאמור:

במקום הפתיח להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-2001 2 1 החלפת הפתיח
)להלן - ההחלטה העיקרית(, יבוא:

"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 16 ו–55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, מחליטה ועדת 
הכנסת לאמור:" 

בסעיף 1 להחלטה העיקרית - 2 תיקון סעיף 1

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )3(, המילים "לפי בחירת חבר הכנסת,", "או הוצאות אחזקה ושימוש  )א( 
ISDN או טכנולוגיה דומה(" ו"לרבות  בקו טלפון אחד, דו–קוי משולב )מסוג 

שיחות לספק שירותי אינטרנט" - יימחקו;

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

")3א( שירותי אינטרנט בדירה, ובכלל זה תשתית וספק, בתנאים שיקבע 
חשב הכנסת;";

בפסקה )4( - )ג( 

בפסקת משנה )א(, במקום הקטע החל במילים "וכן הוצאות" ועד   )1(
ושימוש  אחזקה  הוצאות  "מימון  יבוא  התקשורת"  ""תעריפי  המילים 
בטלפון סלולרי כאמור ייעשה מתוך התקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית 

לפי סעיף 27 ";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:   )2(

ניצל חבר הכנסת את כל תקציבו השנתי לפעילות פרלמנטרית  ")ג( 
27, ושילמה הכנסת הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון  סעיף  לפי 
הסלולרי בעבורו, ינוכו משכרו ההוצאות העודפות שהכנסת נשאה 

בתשלומן ";

בסעיף קטן )ב()1(, המילים "שהוצאות התקנתם, אחזקתם והשימוש בהם ימומנו   )2(
על ידי הכנסת" - יימחקו 

במקום סעיף 3 להחלטה העיקרית יבוא:3 החלפת סעיף 3

השנתי 3 "דואר תקציבו  מתוך  הכנסת,  לחבר  תממן  הכנסת  )א( 
לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27 -

הנושאים  הכנסת  ממשכן  דואר  דברי  משלוח   )1(
את שמו, למעט דבר דואר הנשלח 75 ימים לפני יום 

הבחירות לכנסת;

למשכן  מחוץ  בשנה  רגילים  מכתבים   750 עד   )2(
הכנסת, במעטפות מבוילות שהונפקו לשם כך, ונושאות 
את שמו; חבר הכנסת אינו רשאי להעביר את מכסת 

המכתבים האמורה לחבר כנסת אחר 

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

ק"ת התשס"א, עמ' 916   2
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חבר הכנסת לא ישלח דברי דואר לפי סעיף קטן )א( אלא  )ב( 
לשם מילוי תפקידו, והוא אינו רשאי לשלוח כאמור דברי 
דואר שמסר לו אדם או גורם אחר, לרבות מפלגתו, או בעבור 

מי מהם "

סעיף 4 להחלטה העיקרית - בטל 4 ביטול סעיף 4

בסעיף 18 להחלטה העיקרית, המילה "ו–13א1)א1(" - תימחק 5 תיקון סעיף 18

 תיקון כותרת 
פרק ה'

בכותרת פרק ה' להחלטה העיקרית, במקום "הוצאות הכרוכות במילוי התפקיד וקשר 6 
עם הציבור" יבוא "תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית" 

בסעיף 26 להחלטה העיקרית, המילים "כהגדרתה בסעיף 27)ב(" - יימחקו 7 תיקון סעיף 26

בסעיף 27 להחלטה העיקרית - 8 תיקון סעיף 27

במקום כותרת השוליים יבוא "תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית";  )1(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

 93,700 בסך  פרלמנטרית  לפעילות  שנתי  לתקציב  זכאי  הכנסת  חבר  ")א( 
שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית 
והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי 

מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות ";

בסעיף קטן )ב(, במקום הרישה עד המילים "שקלים חדשים" יבוא "חבר הכנסת   )3(
רשאי לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית וכן משרד או חדר ישיבות לשימוש 

זמני או חד–פעמי, והכול בהתאם להוראות סעיף 31";

בסעיף קטן )ג(, במקום "בלבד;" יבוא "בלבד, ואולם חבר הכנסת לא ירכוש ריהוט   )4(
וציוד מתקציבו השנתי לאחר היום הקובע, כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-

;";3 1973

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )5(

חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,000 שקלים חדשים לתקציב השנתי,  ")ד( 
ב–12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה 
כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" - מי שלא כיהן כחבר 

הכנסת ערב תחילת כהונתו "

במקום סעיף 29 להחלטה העיקרית יבוא:9 החלפת סעיף 29

 "תקציב שר 
וסגן שר

על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או 29 
שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק–יסוד: 
הכנסת 4, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך 
של 34,465 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת - לתקציב 
5,040 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש  שנתי בסך של 

לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד "

בסעיף 31 להחלטה העיקרית -10 תיקון סעיף 31

בסעיף קטן )א( -    )1(

חבר הכנסת לא ישלח דברי דואר לפי סעיף קטן )א( אלא  )ב( 
לשם מילוי תפקידו, והוא אינו רשאי לשלוח כאמור דברי 
דואר שמסר לו אדם או גורם אחר, לרבות מפלגתו, או בעבור 

מי מהם "

ביטול סעיף 4סעיף 4 להחלטה העיקרית - בטל 4 

תיקון סעיף 18בסעיף 18 להחלטה העיקרית, המילה "ו–13א1)א1(" - תימחק 5 

בכותרת פרק ה' להחלטה העיקרית, במקום "הוצאות הכרוכות במילוי התפקיד וקשר 6 
עם הציבור" יבוא "תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית" 

 תיקון כותרת 
פרק ה'

תיקון סעיף 26בסעיף 26 להחלטה העיקרית, המילים "כהגדרתה בסעיף 27)ב(" - יימחקו 7 

תיקון סעיף 27בסעיף 27 להחלטה העיקרית - 8 

במקום כותרת השוליים יבוא "תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית";  )1(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

 93,700 בסך  פרלמנטרית  לפעילות  שנתי  לתקציב  זכאי  הכנסת  חבר  ")א( 
שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית 
והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי 

מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות ";

בסעיף קטן )ב(, במקום הרישה עד המילים "שקלים חדשים" יבוא "חבר הכנסת   )3(
רשאי לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית וכן משרד או חדר ישיבות לשימוש 

זמני או חד–פעמי, והכול בהתאם להוראות סעיף 31";

בסעיף קטן )ג(, במקום "בלבד;" יבוא "בלבד, ואולם חבר הכנסת לא ירכוש ריהוט   )4(
וציוד מתקציבו השנתי לאחר היום הקובע, כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-

;";3 1973

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )5(

חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,000 שקלים חדשים לתקציב השנתי,  ")ד( 
ב–12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה 
כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" - מי שלא כיהן כחבר 

הכנסת ערב תחילת כהונתו "

החלפת סעיף 29במקום סעיף 29 להחלטה העיקרית יבוא:9 

 "תקציב שר 
וסגן שר

על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או 29 
שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק–יסוד: 
הכנסת 4, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך 
של 34,465 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת - לתקציב 
5,040 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש  שנתי בסך של 

לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד "

תיקון סעיף 31בסעיף 31 להחלטה העיקרית -10 

בסעיף קטן )א( -    )1(

__________
ס"ח התשל"ג, עמ' 52   3

ס"ח התשי"ח, עמ' 69   4
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לאחר  אלא  27)ב(  סעיף  לפי  תקציב  תוספת  יקבל  "ולא  במקום  ברישה,  )א( 
כן  לעשות  רצונו  על  הכנסת  לחשב  שהודיע  לאחר  "אלא  יבוא  שהתקיימו" 

והתקיימו";

לשכה  לשכור  רצונו  על  הכנסת  לחשב  "הודיע  במקום   ,)1( בפסקה  )ב( 
פרלמנטרית והונפק" יבוא "הונפק";

סעיף קטן )ג( - בטל;  )2(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

הוראות סעיף זה יחולו גם על שכירת משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני  ")ו( 
או חד–פעמי, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה: הוראות סעיפים קטנים )א(

)1( ו–)ד()7( לא יחולו "

בסעיף 32 להחלטה העיקרית -11 תיקון סעיף 32

בכותרת השוליים, המילים "ללשכה פרלמנטרית" - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "ללשכה פרלמנטרית" יבוא "וללשכתו של חבר הכנסת   )2(
במשכן הכנסת";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לפי סעיף זה" יבוא "ולפי סעיף 1"   )3(

בסעיף 34)ב( להחלטה העיקרית, בסופו יבוא "שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות 12 תיקון סעיף 34
פרלמנטרית" 

בסעיף 36)א( להחלטה העיקרית, המילים "זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 27)א( בלבד; 13 תיקון סעיף 36
חבר הכנסת" - יימחקו, ובמקום "האמור" יבוא "השנתי לפעילות פרלמנטרית" 

בסעיף 37 להחלטה העיקרית, במקום "לתקציב האמור בסעיף 27)ב(" יבוא "להשתמש 14 תיקון סעיף 37
זו, במישרין או  בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות ללשכה 

בעקיפין" 

בסעיף 38)א( להחלטה העיקרית, בסופו יבוא "ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 15 תיקון סעיף 38 
27)ד( - סכום שלא יעלה על 22,000 שקלים חדשים, ב–12 החודשים הראשונים לכהונתו 

ובתקופת כהונתה של אותה כנסת"  

בסעיף 44 להחלטה העיקרית, במקום הסיפה החל במילים "במכשיר רדיו-טלפון-נייד" 16 תיקון סעיף 44
יבוא "בטלפון סלולרי שיהיה רשום על שם עוזרו הבכיר כאמור בסעיף 49ב" 

סעיף 46 להחלטה העיקרית - בטל 17 תיקון סעיף 46

בסעיף 48 להחלטה העיקרית, במקום "ב–25% מהסכומים האמורים בסעיף 27" יבוא 18 תיקון סעיף 48
"ב–15% מהסכום האמור בסעיף 27)א(" 

בסעיף 51 להחלטה העיקרית, במקום "סעיפים 1, 21א, 27," יבוא "סעיפים 21א," 19 תיקון סעיף 51

תיקון התוספת 
הרביעית

בתוספת הרביעית להחלטה העיקרית, במקום "13א)ד(/13א1)א1( )מחק את המיותר(" 20 
יבוא "13א)ד(" 

תיקון התוספת 
החמישית

בתוספת החמישית להחלטה העיקרית -21 

בפסקה )1(, במקום "כלשכה פרלמנטרית" יבוא "כלשכה פרלמנטרית/כמשרד או   )1(
כחדר ישיבות לשימוש זמני או חד–פעמי )מחק את המיותר(";

בפסקה )7(, במקום "אין בניהול לשכה פרלמנטרית במשרד," יבוא "אין בשכירות   )2(
כאמור";

1 ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"א, עמ' 486; התשע"ה, עמ' 713 
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בסיפה, במקום "הלשכה הפרלמנטרית" יבוא "הלשכה הפרלמנטרית/המשרד או   )3(
חדר הישיבות לשימוש זמני או חד–פעמי )מחק את המיותר(" 

תיקון התוספת 
השישית

בתוספת השישית להחלטה העיקרית -22 

בפרט 7, אחרי "כיבוד קל" יבוא "ושתייה קלה" ובסופו יבוא "התשלום יבוצע לפי   )1(
הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן";

בפרט 9, המילים "ויומן אלקטרוני" - יימחקו;  )2(

במקום האמור בפרט 10 יבוא "מכשיר טלפון סלולרי אחד לשימושו של כל יועץ   )3(
 פרלמנטרי, והוצאות האחזקה והשימוש בו עבור יועץ שניצל את כל התקציב לפי

סעיף 40י)א()1(";

אחרי פרט 12 יבוא:  )4(

הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי האמור בסעיף 1)א()4( וכן מכשיר    13"
טלפון סלולרי אחד נוסף לשימושו של חבר הכנסת והוצאות האחזקה והשימוש 
בו; התשלום בעבור הטלפון הסלולרי הנוסף יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר 

הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן;

מכשיר טלפון נייח אחד לדירתו של חבר הכנסת לפי קביעת חשב הכנסת    14

הצהרה לעניין כיבוד קל

)לפי פרט 7 לתוספת השישית(

אני, חבר הכנסת                    מצהיר בזה כי הוצאות כיבוד קל ושתייה קלה בסך 
                    שקלים חדשים, בהתאם לאישורים המצורפים, נעשו לשם מילוי 

תפקידי כחבר הכנסת 

זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור רכישת  הצהרה 
כיבוד קל 

                                                                                    
                           תאריך                                       חבר הכנסת

הצהרה לעניין טלפון סלולרי

)לפי פרט 13 לתוספת השישית(

אני, חבר הכנסת                          מצהיר בזה כי טלפון סלולרי שמספרו                           
נמצא בשימושי לשם מילוי תפקידי כחבר הכנסת  

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות אחזקה ושימוש 
בטלפון סלולרי זה  

"                                                                                 
                                  תאריך                                  חבר הכנסת

תיקון התוספת 
השביעית

יבוא23  32)א2(("  ")סעיף  במקום  בכותרת,  העיקרית,  להחלטה  השביעית   בתוספת 
")סעיף 32)א((" ובפרט 4, בסופו יבוא "טוסטר, מיקרוגל" 

תחילתה של החלטה זו ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 24 תחילה 

בסיפה, במקום "הלשכה הפרלמנטרית" יבוא "הלשכה הפרלמנטרית/המשרד או   )3(
חדר הישיבות לשימוש זמני או חד–פעמי )מחק את המיותר(" 

תיקון התוספת בתוספת השישית להחלטה העיקרית -22 
השישית

בפרט 7, אחרי "כיבוד קל" יבוא "ושתייה קלה" ובסופו יבוא "התשלום יבוצע לפי   )1(
הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן";

בפרט 9, המילים "ויומן אלקטרוני" - יימחקו;  )2(

במקום האמור בפרט 10 יבוא "מכשיר טלפון סלולרי אחד לשימושו של כל יועץ   )3(
 פרלמנטרי, והוצאות האחזקה והשימוש בו עבור יועץ שניצל את כל התקציב לפי

סעיף 40י)א()1(";

אחרי פרט 12 יבוא:  )4(

הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי האמור בסעיף 1)א()4( וכן מכשיר    13"
טלפון סלולרי אחד נוסף לשימושו של חבר הכנסת והוצאות האחזקה והשימוש 
בו; התשלום בעבור הטלפון הסלולרי הנוסף יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר 

הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן;

מכשיר טלפון נייח אחד לדירתו של חבר הכנסת לפי קביעת חשב הכנסת    14

הצהרה לעניין כיבוד קל

)לפי פרט 7 לתוספת השישית(

אני, חבר הכנסת                    מצהיר בזה כי הוצאות כיבוד קל ושתייה קלה בסך 
                    שקלים חדשים, בהתאם לאישורים המצורפים, נעשו לשם מילוי 

תפקידי כחבר הכנסת 

זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור רכישת  הצהרה 
כיבוד קל 

                                                                                    
                           תאריך                                       חבר הכנסת

הצהרה לעניין טלפון סלולרי

)לפי פרט 13 לתוספת השישית(

אני, חבר הכנסת                          מצהיר בזה כי טלפון סלולרי שמספרו                           
נמצא בשימושי לשם מילוי תפקידי כחבר הכנסת  

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות אחזקה ושימוש 
בטלפון סלולרי זה  

"                                                                                 
                                  תאריך                                  חבר הכנסת

יבוא23  32)א2(("  ")סעיף  במקום  בכותרת,  העיקרית,  להחלטה  השביעית   בתוספת 
")סעיף 32)א((" ובפרט 4, בסופו יבוא "טוסטר, מיקרוגל" 

תיקון התוספת 
השביעית

תחילה תחילתה של החלטה זו ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 24 

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
ן ו ט י ב ד  ו )חמ 3-266-ת5(          ד

                       יושב ראש ועדת הכנסת
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החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2015

55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 1, מחליטה ועדת הכנסת    בתוקף סמכותה לפי סעיף 
לאמור:

בסעיף 40א להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-22001 )להלן - 1 תיקון סעיף 40א
ההחלטה העיקרית(, במקום "שני" יבוא "שלושה" 

בסעיף 40ח להחלטה העיקרית, במקום "יועץ פרלמנטרי שלישי" יבוא "יועץ פרלמנטרי 2 תיקון סעיף 40ח
רביעי" 

תחילתה של החלטה זו ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 3 תחילה

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשע"ו-2015
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ו בטבת  כ'  מיום  ישתנו  לתקנות,  1)ב()2(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי   עקב  .1 
)1 בינואר 2016( הסכומים הנקובים בפסקאות משנה )1()א(, )ב( ו–)ד( לתקנה 1)ב( לתקנות 

ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות יהיה כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

בית  ידי  על  עליו  שהוטלה  או  חוק  פי  על  עליו  המוטלת  ביקורת  עבודת  )1( בעד 
המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 647 שקלים חדשים; כלל הדוח 
הנקובים  הסכומים  כך,  על  נוסף  ישולמו  בתוספת,  כמפורט  תקבולים  על  פירוט 
של  כספי  וחשבון  דין  בדיקת  בעד  שישולם  הכולל  שהסכום  ובלבד  לצדם, 
אפוטרופוס לא יעלה על 3,638 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין וחשבון כספי של 

מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,064 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 323 שקלים חדשים;" 

")ד( בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח 
על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד–פעמי של 433 שקלים חדשים "

"תוספת
)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

163 בעד כל נכס)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

323 בעד כל עסקה)2( מביצוע עסקה במקרקעין

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

1 ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"א, עמ' 486; התשע"ה, עמ' 713 

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן ו ט י ב ד  ו ד )חמ 3-226-ת5(  

יושב ראש ועדת הכנסת   __________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294   1

ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ו, עמ' 506   2

שינוי סכומים

__________
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שכר בשקלים חדשיםתקבולים

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

647 בעד כל מכירה

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)4( מירושה, כשלא נתמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

647 בעד כל עיזבון

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-1708-ת2(  

האפוטרופוס הכללי  

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשע"ו-2015

דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  לסעיף  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
וביצוע(, התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בתקנות  הנקוב  הסכום  ישתנה  לתקנות,  41א)א(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  1  עקב 
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  האמורות  התקנות  של  ונוסחן  לתקנות,  ו–38)א()2(  31)ב(   16)א(, 

)1 בינואר 2016(, הוא כדלקמן:

)1( תקנה 16א:

16א  לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך "אישור מכירת נכס
מראש  אישור  טעונה  חדשים  שקלים   88,788 על  עולה 

של בית המשפט ";

)2( תקנה 31)ב(:

 88,788 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור ";

)3( תקנה 38)א()2(:

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,788 
שקלים חדשים "

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-218-ת2(  

האפוטרופוס הכללי   
__________

1 ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"א, עמ' 164; התשע"ה, עמ' 714 

שכר בשקלים חדשים תקבולים

בעד כל מכירה 647

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

בעד כל עיזבון 647

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

)4( מירושה, כשלא נתמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-1708-ת2(  

האפוטרופוס הכללי  

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשע"ו-2015

דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  לסעיף  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
וביצוע(, התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בתקנות  הנקוב  הסכום  ישתנה  לתקנות,  41א)א(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  1  עקב 
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  האמורות  התקנות  של  ונוסחן  לתקנות,  ו–38)א()2(  31)ב(   16)א(, 

)1 בינואר 2016(, הוא כדלקמן:

)1( תקנה 16א:

16א  לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו  המוערך 
עולה על 88,788 שקלים חדשים טעונה אישור מראש 

של בית המשפט ";

אישור מכירת נכס

)2( תקנה 31)ב(:

 88,788 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור ";

)3( תקנה 38)א()2(:

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,788 
שקלים חדשים "

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-218-ת2(  

האפוטרופוס הכללי   
__________

1 ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"א, עמ' 164; התשע"ה, עמ' 714 

שינוי סכומים
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הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר 
לאפוטרופסים(, התשע"ו-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

לתקנות  5)א(  בתקנה  הקבועים  הסכומים  ישתנו  5)א1(,  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב    1
ומיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, נוסחה יהיה כלהלן:

 522 על  יעלה  שלא  בשיעור  חודשי  שכר  לאפוטרופוס  לקבוע  רשאי  המשפט  ")א( בית 
שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז "

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2026-ת2(

ן א ה ד  ו ד    
        האפוטרופוס הכללי

__________
        1  ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ה, עמ' 713 

שינוי סכומים
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