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תקנות התעבורה )תיקון מס' 4(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( 

לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בנספח א' שבסוף התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961, אחרי טבלה   .1
1טו יבוא:

"טבלה 1טז

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשיםקבוצת מחיר

עד 1101,000

מ–101,001 עד 2122,000

מ–122,001 עד 3144,000

מ–144,001 עד 4162,000

מ–162,001 עד 5210,000

מ–210,001 עד 6299,000

מ–299,001 ש"ח ומעלה"7

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשע"ז-2017
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  ישתנו  לתקנות,  1)ב()2(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב   .1 
1)ב(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )1()א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2017 בינואר   1(

ובתוספת לתקנות ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות ושל התוספת יהיה כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

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

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"ו, עמ' 510.  1

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 139.  2
ס"ח התשל"ה, עמ' 226.  3

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 43, עמ' 329 ועמ' 442.  4

שינוי סכומים
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)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 645 שקלים חדשים; כלל 
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים 
הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון 
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,627 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,046 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 322 שקלים חדשים, 
ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם 

מצא כי התקיימו כל אלה:

על  עולה  אינו  לחסוי  השייכים  הכספים  של  הכולל  )1( השווי 
148,060 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;"

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

432 שקלים חדשים."

"תוספת
)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

162 בעד כל נכס)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

322 בעד כל עסקה)2( מביצוע עסקה במקרקעין

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

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

645 בעד כל מכירה

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

)4( מירושה, כשלא התמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

645 בעד כל עיזבון

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

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(
)חמ 3-1708-ת2(

ן א ה ד  ו ד  
האפוטרופוס הכללי  

   

הודעת החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(, 
התשע"ז-2017

נכסים  כונסי  מינוי  בדבר  )כללים  החברות  לתקנות  15)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ומפרקים ושכרם(, התשמ"א-11981 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנה 15)א( לתקנות, ישתנו הסכומים   .1
המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי תקנות 7)א(, 8)א( ו–9א לתקנות, מיום ג' בטבת 

התשע"ז )1 בינואר 2017(, כדלקמן:

ק"ת התשמ"א, עמ' 646; התשס"א, עמ' 131; התשע"ד, עמ' 491.  1

 שינוי סכומי
בסיס לחישוב
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חודשים, 7."שכר ניהול בשלושה  מפעם  יותר  לא  ייקבע  תפקיד  )א( לבעל 
במזומנים  שהתקבלו  הכנסה  מתקבולי  באחוזים  ניהול  שכר 

בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

)1( לגבי 457,877 השקלים החדשים הראשונים - 5%;

)2( לגבי 948,458 שקלים חדשים נוספים - 4%;

)3( לגבי 1,896,915 שקלים חדשים נוספים - 3%;

)4( לגבי 2,845,373 שקלים חדשים נוספים - 2%;

)5( לגבי 5,690,748 שקלים חדשים נוספים - 1%;

)6( לגבי 18,969,158 שקלים חדשים נוספים - 0.5%;

)7( לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.2%."

מתקבולי 8."שכר מימוש באחוזים  מימוש  שכר  ייקבע  תפקיד  )א( לבעל 
מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או 
שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, 
ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק 

אחר:

)1( לגבי 65,411 השקלים החדשים הראשונים - 20%;

)2( לגבי 654,108 שקלים חדשים נוספים - 10%;

)3( לגבי 3,270,541 שקלים חדשים נוספים - 5%;

)4( לגבי כל שקל חדש נוסף - 1%."

"בדיקת תביעות 
חוב של עובדים

לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 263 שקלים חדשים בעד 9א.
תביעת חוב של עובד שהוגשה לו לפי סעיף 189 לחוק הביטוח 

הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995."

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(
)חמ 3-1469-ת3(

ן א ה ד  ו ד  
הכונס הרשמי  

   




