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צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ח-2018

הציבור,  ביטחון  על  שמירה  לשם  סמכויות  לחוק  11א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005 

מצווה לאמור:

בתוספת לחוק, אחרי פרט 7 יבוא:  .1
חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  בפקודת  כהגדרתה  ארצית  ברזל  מסילת   .8"

התשל"ב-21982;

חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  בפקודת  כהגדרתה  מקומית  ברזל  מסילת   .9
התשל"ב-1982;

סניפי רשות האכיפה והגבייה;  .10

סניפי שירות התעסוקה;  .11

סניפי מינהלת רשות האוכלוסין וההגירה;  .12

בתי הדין הרבניים."  .13

כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(
)חמ 3-5104(

ן ד ר א ד  ע ל ג  

השר לביטחון הפנים  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

התשע"ח-22017,  שעה(,  )הוראת  ותשלומים(  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  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
ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(

)חמכ 2000325(

ר ה ו ז י  ק י מ ף  ו ל כ מ  
יושב ראש ועדת הכנסת  

הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשע"ח-2018
בהתאם לסעיף 51 להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-12001 
)להלן - ההחלטה(, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים עקב עליית מדד המחירים 

לצרכן, ומיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( הם כלהלן:

תיקון סעיף 1

תחילה

שינוי התוספת 
לחוק

ס"ח התשס"ה, עמ' 758; ק"ת התשע"ו, עמ' 258.  1

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.  1

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 208.

ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ה, עמ' 716.  1
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סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

3,305שכר דירה12

105כלכלה14)א(

2,673כלכלה ליושב ראש הכנסת14)ב(

105כלכלה לממלא מקום יושב ראש הכנסת14)ג(

1,474הוצאות נסיעה20)א(

93,981תקציב שנתי27)א(

10,030תוספת לתקציב השנתי לחבר כנסת חדש27)ד(

53,460תקציב שנתי לשר וסגן שר29

5,055תקציב שנתי לשר וסגן שר שאינו חבר הכנסת29

5,438העסקת עובד בלשכה פרלמנטרית34)ב(

12,036צבירת תקציב38

22,066צבירת תקציב לחבר כנסת חדש38

2,426הוצאה מהתקציב השנתי39)ה()1(

2,101ביגוד ליועץ פרלמנטרי40י)א()5(

27,196כיבוד ואירוח לראש האופוזיציה49

4,052לימודי שפה50א 

917בדיקה רפואית50ד

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמכ 2000325(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ח-2018

בהתאם לסעיף 5)ד( להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-11987, אני מודיע לאמור:

מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:  .1

בשקלים חדשים

ליושב ראש הכנסת   )1(49,554

לראש האופוזיציה  )2(  44,223

לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה  )3(41,286

לחבר הכנסת   )4(39,148

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמכ 2000325(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

תשלום שכר יסוד

ק"ת התשמ"ז, עמ' 368; התשע"ז, עמ' 930.  1
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 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( 
)עדכון סכומים(, התשע"ח-2018

בהתאם לסעיף 35ג להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת 
ושאיריהם(, התש"ל-11969 )להלן  - ההחלטה(, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים 
עקב שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2017 ונוכח מחיר המנוי החודשי 

לשני העיתונים היומיים הנפוצים, ומיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הם כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

604רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט לשנת כהונה29)א()1(

6,032רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט  - סכום כולל29)א()1(

133מנוי חודשי על עיתון29א)א(

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמכ 2000149(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, 
התשע"ח-2018

הפרלמנטרי(,  לצוות  תשלומים  )מימון  מפלגות  מימון  לכללי   2 לסעיף  בהתאם 
המחירים  מדד  עליית  עקב  סכומים  עדכון  על  הודעה  בזה  מתפרסמת  התשס"ה-12004, 

לצרכן, ומיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הם כלהלן:

טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

2337,100 עד 5

6498,300 עד 10

11659,500 עד 15

16820,500 עד 20

21981,800 ומעלה

161,200על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמכ 2001033(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשע"ה, עמ' 430; התשע"ז, עמ' 594.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 63; התשע"ז, עמ' 1014 ועמ' 1318.  1




