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הודעת שכר חברי הכנסת, התש"ף-2020

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

מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:  .1

בשקלים חדשים

ליושב ראש הכנסת   )1(52,937

לראש האופוזיציה  )2(47,265

לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה  )3(44,141

לחבר הכנסת   )4(41,866

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמכ-2000325(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התש"ף-2020
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 ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הם כלהלן:

סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

3,355שכר דירה12

107כלכלה14)א(

2,713כלכלה ליושב ראש הכנסת14)ב(

107כלכלה לממלא מקום יושב ראש הכנסת14)ג(

1,497הוצאות נסיעה20)א(

95,394תקציב שנתי27)א(

10,181תוספת לתקציב השנתי לחבר כנסת חדש27)ד(

54,264תקציב שנתי לשר וסגן שר29

5,131תקציב שנתי לשר שאינו חבר הכנסת29

5,520העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית34)ב(

12,217צבירת תקציב38

22,398צבירת תקציב לחבר כנסת חדש38

2,463הוצאה מהתקציב השנתי39)ה()1(

2,133ביגוד ליועץ פרלמנטרי40י)א()5(

27,605כיבוד ואירוח לראש האופוזיציה49

תשלום שכר יסוד

ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ט, עמ' 1916.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 368; התשע"ט, עמ' 1916.  1
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סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

4,113לימודי שפה50א 

931בדיקה רפואית50ד

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)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(, התש"ף-2020

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 2019 ובהתאם למחיר המנוי החודשי 

לשני העיתונים היומיים הנפוצים, ומיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הם כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

554רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט לשנת כהונה29)א()1(

5,541רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט  - סכום כולל29)א()1(

160מנוי חודשי על עיתון29א)א(

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)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"ט, עמ' 1917.  1

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התש"ף-2020

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 ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הם כלהלן:

טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

2342,100 עד 5

6505,800 עד 10

11669,400 עד 15

1   ק"ת התשס"ה, עמ' 63; התשע"ז, עמ' 1318; התשע"ט, עמ' 1920.
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טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

16832,800 עד 20

21996,500 ומעלה

163,600על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(
)חמכ-2001033(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
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