
רשומות

קובץ התקנות
22 בפברואר 2017  7779 כ"ו בשבט התשע"ז 

עמוד

תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשע"ז-2017                                                                                                   724

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ז-2017                                                                                             724

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, התשע"ז-2017                                         728

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ז-2017                                                                                                   728

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התשע"ז-2017                                                                                       729

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ז-2017                                                                                                    729

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ז-2017                                                                                    729

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נשיא המדינה ושאיריו( )תיקון(, התשע"ז-2017             731

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ז-2017                        732

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ז-2017        733

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ז-2017   733

קובץ התקנות 7779, כ"ו בשבט התשע"ז, 22.2.2017



קובץ התקנות 7779, כ"ו בשבט התשע"ז, 22.2.2017  724

תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו–70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 172א לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 - בטלה.  .1
כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(

)חמ 3-83-ת1(

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

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–30 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת 
2)ב(  וסעיף  לפקודה,  30)א(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  המשפטים  שר 

לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור: 

בסעיף 3)ב( לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002 )להלן - הצו העיקרי(, בסופו   .1
יבוא:

טור א'
דרגת הקנס

טור ב'
בשקלים חדשים

1,500"."ו

בתוספת לצו העיקרי -   .2
בפרט 1 -  )1(

)א( במקום מספר סידורי 1א יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההסעיף

דרגת
הקנס

כשרישיון הרכב פקע - יותר מ–4 חודשים 2"1א
ועד שנה אחת מיום פקיעתו

ה";

)ב( אחרי מספר סידורי 2 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההסעיף

דרגת
הקנס

כשרישיון הנהיגה פקע - יותר מ–6 חודשים 10)א("2א
שהנהג  ובלבד  פקיעתו,  מיום  שנתיים  ועד 
התעבורה,  לתקנות   173 תקנה  לפי  זכאי 
התשכ"א-41961, לקבל רישיון נהיגה לתקופה 

שמעל 4 שנים

ד";

ביטול תקנה 172א

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3 ק"ת התשס"ב, עמ' 932.

4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

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

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 596.

תיקון סעיף 3

תיקון התוספת
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בפרט 2 -   )2(

במספר סידורי 14, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-17, ב-19, ב-62,  )א( 
ב-64 ו–ד-20"  יבוא "412, 413, 417, 438 ו–817";

ב-10,  ב-2,  "ב-1,  במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור   ,15 סידורי  במספר  )ב( 
ב-12, ב-14 עד ב-18, ב-40 עד ב-47, ו–ד-17, ד-18 ו–ד-21"  יבוא "201 עד 208, 

401, 402, 405, 406, 408, 415 עד 417, 422 ו–511 עד 513";

במספר סידורי 16, בטור "דרגת הקנס", במקום "ה" יבוא "ו"; )ג( 

במספר סידורי 19, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-7" יבוא "307"; )ד( 

במספר סידורי 20, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-14" יבוא "815"; )ה( 

במספר סידורי 21, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-68" יבוא "407"; )ו( 

במספר סידורי 22, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-37, ב-38" יבוא  )ז( 
;"304 ,302"

אחרי מספר סידורי 50א יבוא: )ח( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ה";39טז"50ב

אחרי מספר סידורי 76 יבוא: )ט( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

בדרך עירונית מ–31 עד 40 קמ"ש מעל 54)א("76א
המותר

ו";

אחרי מספר סידורי 78 יבוא: )י( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

בדרך שאיננה עירונית מ–41 עד 50 קמ"ש 54)א("78א
מעל המותר

ו";

)יא( במספר סידורי 89, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-37" יבוא "302";

)יב( אחרי מספר סידורי 93 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב67)א1("93א

ב";67)א2(93ב

פסקאות" "למעט  אחרי  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור   ,101 סידורי   )יג( במספר 
יבוא ")2(";
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)יד( במספר סידורי 104א, בטור "מספר התקנה", אחרי "72)א(" יבוא ")2(";

מעל   24.99%" במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור   ,130 סידורי  )טו( במספר 
המותר" יבוא "14.99% מעל המותר";

)טז( אחרי מספר סידורי 180 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר, במצב לא תקין123)א("180א

)יז( אחרי מספר סידורי 181 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

באופניים עם מנוע עזר, למעט כשהם במצב 123)ב("181א
לא תקין

ב";

)יח( אחרי מספר סידורי 182 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

 124)א("182א
או )ב(

באופניים עם מנוע עזר, למעט כשהם 
במצב לא תקין

ב";

)יט( אחרי מספר סידורי 183 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר125"183א

אחרי מספר סידורי 184 יבוא: )כ( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר126"184א

)כא( אחרי מספר סידורי 185 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר127"185א

)כב( אחרי מספר סידורי 186 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר128"186א
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)כג( אחרי מספר סידורי 187 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ג129א)א(187א

ב";129א)ב(187ב

)כד( אחרי מספר סידורי 188 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר130"188א

)כה( אחרי מספר סידורי 189 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר131"189א

)כו( אחרי מספר סידורי 190  יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";באופניים עם מנוע עזר132"190א

 )כז( אחרי מספר סידורי 197 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ג";142א"197א

)כח( אחרי מספר סידורי 261 יבוא:

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

ב";370ג)ב("261א

בפרט 3)2( -   )3(

במספר סידורי 1, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ב-28 עד ב-30, ב-58,  )א( 
ד-14 עד ד-18 ו–ד-21" יבוא "432, 433 ו–435, 507, 511 עד 513, 815, 818 ו–820";

במספר סידורי 2, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-20" יבוא "817"; )ב( 

במספר סידורי 3, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום "ד-20" יבוא "817"; )ג( 

אחרי מספר סידורי 6 יבוא: )ד( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

א";70"6א
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במספר סידורי 8, בטור "פירוט נוסף לעבירה", אחרי "למעט פסקאות" יבוא ")2("; )ה( 

במספר סידורי 8א, בטור "מספר התקנה", אחרי "72)א(" יבוא ")2("; )ו( 

אחרי מספר סידורי 15א יבוא: )ז( 

מס'
סידורי

מס'
פירוט נוסף לעבירההתקנה

דרגת
הקנס

א"ברכב שרישיונו פקע73"15ב

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .3
ו' בשבט התשע"ז )2 בפברואר 2017(

)חמ 3-250(

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

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, 
התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1, אני מודיעה לאמור:

עקב הוספה בסך 9 שקלים חדשים ושינוי המדד שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז  .1 
)1 בינואר 2017( לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 
יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון רכב מנועי, בעבור תאגיד השידור הישראלי, בסך 

של 161 שקלים חדשים מיום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017(.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-83-ת2(

ל י י א ר  נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ז-2017

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

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

מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( תשולם לנשיא המדינה משכורת של 55,777   .1
שקלים חדשים לחודש.

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-362-ת1(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

שינוי משכורת 
הנשיא

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248; התשע"ו, עמ' 706.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

3  ק"ת התשע"ו, עמ' 704.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 812; ק"ת התשע"ו, עמ' 798.  1

תחילה

תוספת אגרה בעבור 
תאגיד השידור 

הישראלי
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החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התשע"ז-2017

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

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-21982, בסעיף 7א1)א(, אחרי "והוא לן בו   .1
בלילה שבין 2 ימי עבודה," יבוא "בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון או בלילה שבין 

מוצאי חג ליום עבודה,".

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-646-ת2(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ז-2017
  בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-11982, אני מודיע לאמור:

1. מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 44,077 שקלים חדשים;

)2( לשר 39,236 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 35,993 שקלים חדשים.

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-646-ת1(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ז-2017
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-32015, אני מודיע לאמור: 

משרה  נושאי  של  היסוד  משכורת  שיעורי   ,)2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום   .1
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א.

45,892נשיא בית המשפט העליון

44,560משנה לנשיא בית המשפט העליון

תיקון סעיף 7א1

שכר יסוד

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ו, עמ' 1111.

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ו, עמ' 706.

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשנ"ה, עמ' 1750; התשע"ו, עמ' 704.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

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

41,443שופט בית המשפט העליון

33,891נשיא בית משפט מחוזי

33,051סגן נשיא בית משפט מחוזי

33,051שופט בכיר בבית משפט מחוזי

31,092שופט בית משפט מחוזי

30,334נשיא בית משפט שלום

29,146סגן נשיא בית משפט שלום

29,146שופט בכיר בבית משפט שלום

26,379שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב.

40,735נשיא בית הדין הארצי

38,489סגן נשיא בית הדין הארצי

38,489שופט בכיר בבית הדין הארצי

33,251שופט בית הדין הארצי

30,334נשיא בית דין אזורי

29,146סגן נשיא בית דין אזורי

29,146שופט בכיר בבית דין אזורי

26,379שופט בית דין אזורי

26,379שופטי תעבורהג.

דיינים:ד.

41,443רב ראשי לישראל

36,844חבר בית הדין הרבני הגדול

33,891ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

31,092ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

30,334אב בית דין אזורי

29,146דיין בכיר 

26,379חבר בית דין אזורי

קאדים:ה.

41,443ראש בית הדין לערעורים

36,844חבר בית הדין לערעורים

26,379קאדי
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קאדים מד'הב:ו.

41,443ראש בית הדין לערעורים

36,844חבר בית הדין לערעורים

26,379"חבר בית הדין

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-628-ת3(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נשיא המדינה ושאיריו( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

ושאיריו(,  המדינה  )נשיא  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  בהחלטת   .1
התשמ"א-21981, אחרי סעיף 2 יבוא:

 "הפרשות לקופת
גמל

בהתאם  גמל  בקופת  עמית  שהוא  המדינה  2א. )א( לנשיא 
השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  הגמלאות  לחוק  1א  לסעיף 
ממשכורתו  כהונתו,  בתקופת  יופרשו  התשכ"ט-1969, 
כמשמעותה בהחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-31982 
)בסעיף זה - משכורתו של נשיא המדינה(, לקופת גמל לקצבה 

שבה הוא עמית, שיעורים אלה:
)1( שיעור של 6% ממשכורתו של נשיא המדינה למרכיב 

התגמולים;
של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   6.5% של  )2( שיעור 
8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא 

המדינה, שישולמו מאוצר המדינה.
)ב( על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2( לסעיף קטן )א(, נשיא 
המדינה רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה 

שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:
המדינה  נשיא  של  ממשכורתו   7% של  )1( שיעור 

למרכיב התגמולים;
של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   7.5% של  )2( שיעור 
8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נשיא 

המדינה, שישולמו מאוצר המדינה.
)ג( בסעיף זה, "עמית", "קופת גמל לקצבה" - כהגדרתם בחוק 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-42005."

תחילתה של החלטה זו ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(

ני)חמ 3-193-ת1( פ ג ה  ש מ

יושב ראש ועדת הכספים   

הוספת סעיף 2א

תחילה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

2  ק"ת התשמ"א, עמ' 1435; התשע"ב, עמ' 1023.

3  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248.

4  ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
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החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ"א-21981,   .1
אחרי סעיף 10 יבוא:

 "הפרשות לקופת
גמל

בהתאם  גמל  בקופת  עמית  שהוא  שר  לסגן  או  10א. )א( לשר 
השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק  1א  לסעיף 
היסוד  משכר  כהונתו,  בתקופת  יופרשו  התשכ"ט-1969, 
כמשמעותו בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-31982 
גמל  לקופת  שרים(,  וסגני  שרים  שכר  החלטת   - זה  )בסעיף 

לקצבה שבה הוא עמית, שיעורים אלה:

)1( שיעור של 6% משכר היסוד של השר או של סגן 
השר למרכיב התגמולים;

של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   6.5% של  )2( שיעור 
8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים משכר היסוד של השר 

או של סגן השר, שישולמו מאוצר המדינה.

)ב( על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2( לסעיף קטן )א(, שר או 
סגן שר רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל לקצבה 

שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:

)1( שיעור של 7% משכר היסוד של השר או של סגן 
השר למרכיב התגמולים;

של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   7.5% של  )2( שיעור 
השר  של  ממשכורתו  הפיטורים  פיצויי  למרכיב   8.33%

או של סגן השר, שישולמו מאוצר המדינה.

גמל  לקופת  יופרשו  כי  לבקש  רשאי  שר  סגן  או  )ג( שר 
לקצבה שבה הוא עמית השיעורים האלה מתוך התשלומים 
שכר  להחלטת   9 סעיף  לפי  כלכלה  דמי  בעד  לו  המשולמים 

שרים וסגני שרים:

לפי  התגמולים,  למרכיב   7% עד   5% של  )1( שיעור 
בחירתו של השר או סגן השר;

שישולמו  התגמולים,  למרכיב   5% של  )2( שיעור 
מאוצר המדינה.

כהגדרתם   - לקצבה"  גמל  "קופת  "עמית",  זה,  )ד( בסעיף 
גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 

התשס"ה-42005."

הוספת סעיף 10א

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

2  ק"ת התשמ"א, עמ' 1435; התשע"ב, עמ' 1023.

3  ק"ת התשמ"ב, עמ' 508.

4  ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
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תחילתה של החלטה זו ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(

)חמ 3-193-ת2(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ז-2017

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

מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 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 

297 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

 שכר שופט עמית בבית
 משפט שלום ושכר דיין

עמית בבית דין רבני אזורי

297 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   297
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 

באישור מנהל בתי המשפט"

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-628-ת2(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית 
ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ז-2017

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

תחילה

שינוי משכורת 
שופט עמית ודיין 

עמית

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשס"ח, עמ' 605; התשע"ו, עמ' 706.

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.
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שיפוטית  משרה  )נושאי  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  בהחלטת   .1
ושאיריהם(, התשמ"א-21981, אחרי סעיף 12 יבוא:

 "הפרשות לקופת
גמל

2א. )א( לנושא משרה שיפוטית שהוא עמית בקופת גמל בהתאם 
השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  הגמלאות  לחוק  1א  לסעיף 
השכר  מסכום  כהונתו,  בתקופת  יופרשו  התשכ"ט-1969, 
המשולב כהגדרתו בהחלטת המשכורת ובצירוף התוספות לפי 
סעיפים 4 עד 4ג להחלטת המשכורת )בסעיף זה - משכורתו 
עמית,  הוא  שבה  לקצבה  גמל  לקופת  המשרה(,  נושא  של 

שיעורים אלה:

המשרה  נושא  של  ממשכורתו   6% של  )1( שיעור 
למרכיב התגמולים;

של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   6.5% של  )2( שיעור 
8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נושא 

המשרה, שישולמו מאוצר המדינה.

)ב( על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2( לסעיף קטן )א(, נושא 
משרה שיפוטית רשאי לבקש ששיעור ההפרשות לקופת גמל 

לקצבה שבה הוא עמית, יהיה בשיעורים אלה:

המשרה  נושא  של  ממשכורתו   7% של  )1( שיעור 
למרכיב התגמולים;

של  ושיעור  התגמולים  למרכיב   7.5% של  )2( שיעור 
8.33% למרכיב פיצויי הפיטורים ממשכורתו של נושא 

המשרה,, שישולמו מאוצר המדינה.

לקופת  יופרשו  כי  לבקש  רשאי  שיפוטית  משרה  )ג( נושא 
מתוך  האלה  השיעורים  עמית  הוא  שבה  לקצבה  גמל 
9א  סעיף  לפי  כלכלה  דמי  בעד  לו  המשולמים  התשלומים 

להחלטת המשכורת:

לפי  התגמולים,  למרכיב   7% עד   5% של  )1( שיעור 
בחירתו של נושא המשרה השיפוטית;

שישולמו  התגמולים,  למרכיב   5% של  )2( שיעור 
מאוצר המדינה.

כהגדרתם   - לקצבה"  גמל  "קופת  "עמית",  זה,  )ד( בסעיף 
גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 

התשס"ה-32005."

תחילתה של החלטה זו ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(

)חמ 3-193-ת4(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הוספת סעיף 12א

תחילה

2  ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ד, עמ' 1026.

3  ס"ח התשס"ה, עמ' 889.




