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צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחולה לגבי אגרות רישיון רכב 
שנתיות שמוטלות מכוח פקודת התעבורה(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי פסקה )14( להגדרת "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, 
והבטיחות  התחבורה  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995  והוצאות,  אגרות 

בדרכים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא אגרה כמשמעותה בסעיף 3)ג( לפקודת התעבורה2,   .1
התשכ"א-31961,  התעבורה,  לתקנות  הראשונה  לתוספת  ג'  בחלק  נקבע  ששיעורה 
שחייב נתחייב בו מיום כ"ו בניסן התשע"ה )15 באפריל 2015( ואילך, תהיה ביום כ"ז 

באייר התשע"ט )1 ביוני 2019(.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5432(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו–2018( )קביעת שנת הבסיס לחישוב תקרות הקאפ 

לשירותי האשפוז הפסיכיאטריים לשנים 2018 ו–2019( )הוראת שעה(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  73)ב( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, ובאישור 

ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

לעניין השנים 2018 עד 2019, שנת הבסיס כמשמעותה בסעיף 73 שבסימן ב' לפרק ו'   .1
לחוק תהיה התקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, עד יום כ"ז באלול 

התשע"ו )30 בספטמבר 2016(.

תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(

)חמ 3-5403(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

ודלק(,  )מנועים  רכב  הפעלת  לחוק  ו–20)א(   4  ,3  ,2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11960 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור 
ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור:

ס"ח התשכ"א, עמ' 12; התשס"ח, עמ' 479.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 864; התשע"ז, עמ' 458.  2

תחילת החוק לעניין 
אגרות רישיון רכב 

שנתיות

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשס"ט, עמ' 205.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

קביעת שנת הבסיס 
לשירותי אשפוז 

פסיכיאטריים

תחילה

ס"ח התשע"ז, עמ' 217.  1
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בסעיף 1 לצו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין(, התשכ"א-31961   .1
)להלן - הצו העיקרי( -

בהגדרה "בנזין", בסופה יבוא: "וכן תערובת בנזין מתנול";  )1(

בסופו יבוא:   )2(

תקן  בדרישות  העומדת  ומתנול  בנזין  של  תערובת   - מתנול"  בנזין  ""תערובת 
ישראלי ת"י 90 חלק 4 - "בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול-בנזין )דלק( 

;4)M15( ו–15% מתנול )המורכבת מ– 85% בנזין נטול עופרת )דלק

"תקן ישראלי" - תקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-51953."  

לפני סעיף 4 יבוא:  .2

"מכירת תערובת 
בנזין מתנול בתחנת 

תדלוק

לא ימכור אדם תערובת בנזין מתנול בתחנת תדלוק אלא  3ב. 
אם כן הוצג על משאבת התדלוק, באופן בולט לעין, שלט 
שבו נכתב בעברית ובערבית: "תערובת בנזין מתנול אינה 
מתאימה לכל רכב. יש להיוועץ ביצרן הרכב או נציגו לפני 

השימוש בדלק זה."

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .3
ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2727-ת3(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ט-2019

בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-11982, ולסעיף 10 לחוק 
שכר מינימום, התשמ"ז-21987, אני מודיע לאמור:

של  משכורת  המדינה  לנשיא  תשולם   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   .1
59,473 שקלים חדשים לחודש.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמכ-2000050(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

שינוי משכורת 
הנשיא

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 3ב

תחילה

ק"ת התשכ"א, עמ' 1347; התש"ע, עמ' 1456; התשע"א, עמ' 28.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 8590.  4
ס"ח התשי"ג, עמ' 116.  5

1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248; התשע"ח, עמ' 896.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ט-2019
בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-11982, ולסעיף 10 לחוק  

שכר מינימום, התשמ"ז-21987, אני מודיע לאמור:

1. מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 51,375 שקלים חדשים;

)2( לשר 45,861 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 40,611 שקלים חדשים.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ט-2019

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

מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:  .1

בשקלים חדשים

ליושב ראש הכנסת   )1(51,375

לראש האופוזיציה  )2(45,861

לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה  )3(42,823

לחבר הכנסת   )4(40,611

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמכ-2000325(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשע"ט-2019
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 כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הם כלהלן:

סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

3,344שכר דירה12

107כלכלה14)א(

2,705כלכלה ליושב ראש הכנסת14)ב(

שכר יסוד

תשלום שכר יסוד

1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ז, עמ' 729; התשע"ח, עמ' 956.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

ק"ת התשמ"ז, עמ' 368; התשע"ח, עמ' 913.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ח, עמ' 912.  1
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סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

107כלכלה לממלא מקום יושב ראש הכנסת14)ג(

1,492הוצאות נסיעה20)א(

95,105תקציב שנתי27)א(

10,150תוספת לתקציב השנתי לחבר כנסת חדש27)ד(

54,099תקציב שנתי לשר וסגן שר29

5,116תקציב שנתי לשר שאינו חבר הכנסת29

5,503העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית34)ב(

12,180צבירת תקציב38

22,330צבירת תקציב לחבר כנסת חדש38

2,455הוצאה מהתקציב השנתי39)ה()1(

2,126ביגוד ליועץ פרלמנטרי40י)א()5(

27,522כיבוד ואירוח לראש האופוזיציה49

4,101לימודי שפה50א 

928בדיקה רפואית50ד

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמכ-2000325(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( 
)עדכון סכומים(, התשע"ט-2019

הכנסת  )חברי  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  להחלטת  35ג  לסעיף  בהתאם 
ושאיריהם(, התש"ל-11969 )להלן  - ההחלטה(, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים עקב 
שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2018 ובהתאם למחיר המנוי החודשי 

לשני העיתונים היומיים הנפוצים, ומיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הם כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

578רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט לשנת כהונה29)א()1(

5,779רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט  - סכום כולל29)א()1(

132מנוי חודשי על עיתון29א)א(

י"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמכ-2000149(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשע"ה, עמ' 430; התשע"ח, עמ' 914.  1
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הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ט-2019

בהתאם לסעיף 6)ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-11981 )להלן 
- ההחלטה(, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-21987, אני מודיע לאמור: 

מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, שיעורי משכורת היסוד של נושאי משרה   .1
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א.

48,971נשיא בית המשפט העליון

47,556משנה לנשיא בית המשפט העליון

44,244שופט בית המשפט העליון

36,220נשיא בית משפט מחוזי

35,329סגן נשיא בית משפט מחוזי

35,329שופט בכיר בבית משפט מחוזי

33,246שופט בית משפט מחוזי

32,442נשיא בית משפט שלום

31,180סגן נשיא בית משפט שלום

31,180שופט בכיר בבית משפט שלום

28,239שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב.

43,492נשיא בית הדין הארצי

41,106סגן נשיא בית הדין הארצי

41,106שופט בכיר בבית הדין הארצי

35,541שופט בית הדין הארצי

32,442נשיא בית דין אזורי

31,180סגן נשיא בית דין אזורי

31,180שופט בכיר בבית דין אזורי

28,239שופט בית דין אזורי

28,239שופטי תעבורהג.

דיינים:ד.

44,244רב ראשי לישראל

39,579חבר בית הדין הרבני הגדול

36,220ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשע"ח, עמ' 894.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

33,246ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

32,442אב בית דין אזורי

31,180דיין בכיר 

28,239חבר בית דין אזורי

קאדים:ה.

44,244ראש בית הדין לערעורים

 39,579חבר בית הדין לערעורים

 28,239קאדי

קאדים מד'הב:ו.

44,244ראש בית הדין לערעורים

39,579חבר בית הדין לערעורים

   28,239".חבר בית הדין

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ  

יושב ראש ועדת הכספים  

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ט-2019

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

מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 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 

301 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

301 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

שינוי משכורת 
שופט עמית ודיין 

עמית

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ח, עמ' 895.
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 תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

 שכר שופט עמית בבית
הדין האזורי לעבודה 

 

דמי  בתוספת  הבסיס(,  סכום   - )להלן  חדשים  שקלים   301
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 

באישור מנהל בתי המשפט."

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמכ-2000149(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, 
התשע"ט-2019

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 כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הם כלהלן:

טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

2341,100 עד 5

6504,300 עד 10

11667,400 עד 15

16830,300 עד 20

21993,500 ומעלה

163,100על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת

י'"ד בשבט התשע"ט )20 בינואר 2019(
)חמכ-2001033(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

ק"ת התשס"ה, עמ' 63; התשע"ז, עמ' 1318; התשע"ח, עמ' 914.  1
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