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__________
ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ה, עמ' 816   1

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ו-2016
  בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-11982, ולסעיף 10 לחוק 
ועדכון  שעה  )הוראת  המדינה  נשיא  משכורת  ולהחלטת  התשמ"ז-21987,  מינימום,  שכר 

המשכורת(, התשע"ו-32016, אני מודיע לאמור:

מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( תשולם לנשיא המדינה משכורת של 54,481    1
שקלים חדשים לחודש 

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
ני פ ג ה  ש )חמ 3-362(           מ

יושב ראש ועדת הכספים   __________
1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248; התשע"ה, עמ' 815 

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68 

3  ק"ת התשע"ו, עמ' 704 

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ו-2016
  בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-11982, אני מודיע לאמור:

1  מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 44,077 שקלים חדשים;

)2( לשר 39,236 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 35,993 שקלים חדשים 

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
ני פ ג ה  ש )חמ 3-646(            מ

יושב ראש ועדת הכספים   __________

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ה, עמ' 815 

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ו-2016

  בהתאם לסעיף 13ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה 
שיפוטית ושאיריהם(, התשמ"א-11981 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, שיעורי השכר של שופט עמית ודיין עמית    1
בתוספת להחלטה הם כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 13א(

 תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

 שכר שופט עמית בבית
משפט מחוזי 

298 שקלים חדשים )להלן - סכום הבסיס(, בתוספת קבועה 
של דמי הכנה וכתיבה בשיעור של 10% מסכום הבסיס

תוספת  תשולם  מיוחדת  משפטית  מורכבות  בעלי  בתיקים 
בשיעור של 15% מסכום הבסיס באישור מנהל בתי המשפט

שינוי משכורת 
הנשיא

שכר יסוד

שינוי משכורת 
שופט עמית ודיין 

עמית
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 תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

 שכר שופט עמית בבית
 משפט שלום ושכר דיין

עמית בבית דין רבני אזורי

298 שקלים חדשים )להלן - סכום הבסיס(, בתוספת דמי הכנה 
באישור  שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה 

מנהל בתי המשפט או מנהל בתי הדין הרבניים, לפי העניין

 שכר שופט עמית בבית
הדין האזורי לעבודה 

 

דמי  בתוספת  הבסיס(,  סכום   - )להלן  חדשים  שקלים   298
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 

באישור מנהל בתי המשפט"

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-628(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ו-2016
  בהתאם לסעיף 6)ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-11981 )להלן 
נושאי  משכורת  ולהחלטת  התשמ"ז-21987,  מינימום,  שכר  לחוק   10 ולסעיף  ההחלטה(,   -

משרה שיפוטית )הוראת שעה ועדכון המשכורת(, התשע"ו-32016, אני מודיע לאמור: 

משרה  נושאי  של  היסוד  משכורת  שיעורי   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  1  מיום 
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א 

44,812נשיא בית המשפט העליון

43,509משנה לנשיא בית המשפט העליון

40,461שופט בית המשפט העליון

33,074נשיא בית משפט מחוזי

32,253סגן נשיא בית משפט מחוזי

32,253שופט בכיר בבית משפט מחוזי

30,336שופט בית משפט מחוזי

29,595נשיא בית משפט שלום

28,433סגן נשיא בית משפט שלום

28,433שופט בכיר בבית משפט שלום

25,727שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב 

39,768נשיא בית הדין הארצי

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

__________
1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשע"ה, עמ' 816 

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68 

3  ק"ת התשע"ו, עמ' 704 
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משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

37,571סגן נשיא בית הדין הארצי

37,571שופט בכיר בבית הדין הארצי

32,448שופט בית הדין הארצי

29,595נשיא בית דין אזורי

28,433סגן נשיא בית דין אזורי

28,433שופט בכיר בבית דין אזורי

25,727שופט בית דין אזורי

25,727שופטי תעבורהג 

דיינים:ד 

40,461רב ראשי לישראל

35,962חבר בית הדין הרבני הגדול

33,074ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

30,336ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

29,595אב בית דין אזורי

28,433דיין בכיר 

25,727חבר בית דין אזורי

קאדים:ה 

40,461ראש בית הדין לערעורים

35,962חבר בית הדין לערעורים

25,727קאדי

קאדים מד'הב:ו 

40,461ראש בית הדין לערעורים

35,962חבר בית הדין לערעורים

25,727"חבר בית הדין

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
ני פ ג ה  ש מ )חמ 3-628(  

יושב ראש ועדת הכספים                                         
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תיקון טעות דפוס

בהודעת הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(, התשע"ו-2016, 
שיבושים  נפלו   21 עד   18 בתקנות   ,565 עמ'  התשע"ו,   ,7601 התקנות  בקובץ  שפורסמה 

בפרסום והן מובאות בזה מחדש בנוסחן התקין:

 "אגרת רישיון
עובד טיס או 
רישיון רחפן, 

תעודה רפואית

מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד )א(18 
או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או 
טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 650 

שקלים חדשים 

הגשת )ב( בעת  ישלם  טיס,  עובד  שאינו  רפואית,  תעודה  מבקש 
הבקשה אגרה של  80 שקלים חדשים 

בעל )ג( וכן  טיס,  מדריך  רישיון  למעט  טיס  עובד  ברישיון  מחזיק 
תקופתית  בדיקה  לאחר  רפואית  תעודה  המבקש  רחפן,  רישיון 
שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים 
בחידוש  חייב  הרישיונות  תקנות  לפי  אשר  טיס  עובד  חדשים; 
הגשת  בעת  ישלם  חודשים,  לשישה  אחת  רפואית  תעודה 
הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות 
תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה 

כאמור בתקנת משנה )א( 

פרטי )ד( טיס  ברישיון  מחזיק  )ג(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על 
רפואית  תעודה  המבקש   ,50 גיל  מעל  שהוא  רחפן  ברישיון  או 
של  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  תקופתית,  בדיקה  לאחר 
180 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור 

בתקנת משנה )א( 

לפי )ה( אישורו,  או  חידושו  להלן,  המפורטים  מן  רישיון  המבקש 
סוג  לצד  כמצוין  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  העניין, 

הרישיון:

רישיון טייס מתלמד - 160 שקלים חדשים;)1(

רישיון טכנאי לבדק כלי טיס - 220 שקלים חדשים;)2(

רישיון מקפל מצנחים - 220  שקלים חדשים )3(

המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, )ו(
אגרה של 220  שקלים חדשים 

על מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן לפי תקנות )ז(
משנה )א(, )ה( ו–)ו(, שצה"ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, 
תחול אגרה בשיעור של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה 

האמורות 

אגרת הגדר או 
אישור נוסף

עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו 19 
ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים 
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אגרת בחינות 
למתן רישיון עובד 

טיס או רישיון 
רחפן

עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש )א(20 
רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' 
להיבחן  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  חידושו,  או  שלהלן  בטבלה 
בשקלים  בחינה  כל  בעד  אגרה  עיונית,  או  מעשית  בבחינה 

חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א'
סוג רישיון

טור ב'
בחינה מעשית

טור ג'
בחינה עיונית

טייס פרטי עם הגדר )1(
אוירון או רוטורקרפט

1,620220

טייס פרטי עם הגדר )2(
אווירון זעיר 

1,080160

טייס פרטי עם הגדר )3(
דאון או בלון מאויש

540110

טייס מסחרי עם הגדר )4(
אחד

2,330350

טייס לתובלה בנתיבי )5(
אוויר עם הגדר אחד

4,080470

930470טכנאי טיס)6(

1,460470קצין מבצעי אוויר)7(

מפקח תנועה אווירית )8(
 עם

הגדר אחד

930470

 טכנאי לבדק)9(
כלי טיס 

220 בעד כל שלב בבחינה 
או  חלק ממנו

מקפל מצנחים או )10(
מקפל מצנחים בכיר 

עם הגדר אחד

1,080270

470--תדריכן מודיעין טיס)11(

מדריך טיס עם הגדר )12(
אחד

3,780270

חידוש רישיון מדריך )13(
טיס

1,510__

2,330350רישיון רחפן)14(

נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה )א(, יישא הנבחן )ב(
בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך 

הבחינה 
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על אף האמור בפרט )12( בטבלה שבתקנת משנה )א(, מדריך טיס )ג(
שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית 
בעת  ישלם,  אחד  הגדר  עם  טיס  מדריך  רישיון  חידוש  לצורך 

הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים 

אגרת בחינה למתן 
תוספת הגדר, 

חידושו או חידוש 
זכויות על פיו

למתן )א(21  בקשר  להיבחן  המבקש  רחפן  רישיון  בעל  או  טיס  עובד 
תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או 
שמונה  בוחן  ידי  על  רמה  במבחן  להיבחן  המבקש  או  חידושם, 
הבקשה  הגשת  בעת  ישלם,  הרישיונות,  לתקנות   71 תקנה  לפי 
כל  בעד  העניין,  לפי  ג'  או  ב'  בטור  כמפורט  בבחינות  להיבחן 

בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א'
סוג הגדר

טור ב'
בחינה מעשית

טור ג'
בחינה עיונית

הגדר אווירון )קבוצות )1(
א', ב', ג' ו–ד'( או 

רוטורקרפט 

1,620220

970160הגדר אווירון זעיר)2(

הגדר דאון, דאון )3(
ממונע או בלון מאויש

540110

760430הגדר מכשירים)4(

הגדר טיסות מרחב )5(
לילה בתנאי כטר"מ

760220

860220הגדר חקלאי)6(

הגדר טייס ניסוי סוג 1 )7(
וסוג 2 

1,050__

הגדר נוסף ברישיון )8(
מדריך טיס 

1,300430

הגדר פיקוח על )9(
תנועה אווירית 

930580

930470הגדר מקפל מצנחים )10(

הגדר מאמן מפקח על )11(
תנועה אווירית 

1,410430

הגדר מאמן תדריכן )12(
מודיעין טיס

1,410430

הגדר טכנאי בדק כלי )13(
טיס סוג 1 או סוג 2

220 בעד כל שלב או חלק ממנו

הגדר נוסף ברישיון )14(
רחפן

 440                   1,300           
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II )ב( קטגוריה  הפעלת  לאישור  בקשר  להיבחן  המבקש  טיס  עובד 
ישלם  הרישיונות,  לתקנות   194 תקנה  לפי  חידושו  או    III או  
אף  על  חדשים;  שקלים   760 של  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  
האמור בתקנת משנה )א(, כללה בחינה לחידוש  אישור הפעלת 
קטגוריה II או  III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, 

תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד 

נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה )א( ו–)ב( יישא )ג(
הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה 

לצורך הבחינה 

)4( )ד( או   )2(  ,)1( פרטים  לפי  הגדר  קבלת  לצורך  הנבחן  טיס  עובד 
בטבלה שבתקנת משנה )א( או לצורך חידושו, או לצורך אישור 
לפי תקנת משנה )ב( או חידושו, במסגרת עבודתו כעובד קבוע, 
לשירות   הנשכר  או  המועסק  טיס  עובד  שהוא  בוחן  באמצעות 
 20% ישלם  עבודה,  אותה  במסגרת  העובד  של  מעבידו  בידי 
את  הסמיך  שהמנהל  ובלבד   בדבר,  הנוגעת  האגרה  מן  בלבד 
עובד הטיס הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור 

או חידושו "
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