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החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון והוראת שעה(, התשע"ח-2018

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

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-21982 )להלן - ההחלטה העיקרית(, בסעיף 1,   .1
במקום הסכום הנקוב בו יבוא "49,554 שקלים חדשים".

בסעיף 2 להחלטה העיקרית, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "44,223 שקלים חדשים".  .2
בסעיף 5 להחלטה העיקרית -   .3

סעיף קטן )ב1( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "לפי סעיפים קטנים )ב( ו–)ב1(" יבוא "לפי סעיף קטן )ב(".  )2(

כ"ח  ביום  זו,  בהחלטה  כנוסחם  העיקרית,  להחלטה  ו–2   1 סעיפים  של  תחילתם  )א(   .4
בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(. 

בטבת  כ"ד  ביום  זו,  בהחלטה  כנוסחו  העיקרית,  להחלטה   5 סעיף  של  תחילתו  )ב( 
התשע"ט )1 בינואר 2019(. 

הכולל,  השכר  יהיה   2018 בשנת  העיקרית,  להחלטה   3 בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
הכנסת  לחבר  המשתלם  כשכר  שר  סגן  של  העיקרית,  להחלטה   5 בסעיף  כהגדרתו 

בשנת 2018 לפי החלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-31987.

כ"ט בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018(
)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

בהחלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה(, התשע"ח-22017, בסעיף 1, במקום "י"ג   .1
בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

תחילתה של החלטה זו ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ט בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018(

)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 5

תחילה והוראת 
שעה

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ז, עמ' 729.

3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 368.

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 11.

תיקון סעיף 1

תחילה
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החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

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 "י"ג   .1
בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

תחילתה של החלטה זו ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ט בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018(

)חמכ-2000050(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 11.

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

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

התשע"ח-22017, שעה(,  )הוראת  שיפוטית  משרה  נושאי  משכורת  בהחלטת   .1 
 בסעיף 1, במקום "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט

)31 בדצמבר 2018(". 

תחילתה של החלטה זו ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ט בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018(

)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשע"ח-2018
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  ישתנו  לתקנות,  1)ב()2(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב   .1 
1)ב()1(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2018 בינואר   1(

לתקנות ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות 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 -

תיקון סעיף 1

תחילה

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 12.

תיקון סעיף 1

תחילה

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"א, עמ' 1042; התשע"ז, עמ' 596.  1

שינוי סכומים
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)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 647 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 3,638 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, 
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 
148,504 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;"

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

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

)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 התמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

647 בעד כל עיזבון

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

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1708-ת2(

י וב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  




