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הודעת משכורת נשיא המדינה, התש"ף-2020

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

מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, תשולם לנשיא המדינה משכורת של 61,265   .1
שקלים חדשים לחודש.

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמכ-2000050(

ני פ ג ה  ש מ   
יושב ראש הוועדה הזמנית  

   לענייני כספים

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248; התשע"ט, עמ' 1915.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התש"ף-2020
  בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-11982, ולסעיף 10 לחוק 

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

1. מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 52,937 שקלים חדשים;

)2( לשר 47,265 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 41,866 שקלים חדשים.

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ   
יושב ראש הוועדה הזמנית  

   לענייני כספים

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ז, עמ' 729; התשע"ט, עמ' 1916.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התש"ף-2020
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: 

משרה  נושאי  של  היסוד  משכורת  שיעורי   ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום   .1
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

שינוי משכורת 
הנשיא

שכר יסוד

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשע"ט, עמ' 1918.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א.

50,464נשיא בית המשפט העליון

49,009משנה לנשיא בית המשפט העליון

45,602שופט בית המשפט העליון

37,350נשיא בית משפט מחוזי

36,433סגן נשיא בית משפט מחוזי

36,433שופט בכיר בבית משפט מחוזי

34,291שופט בית משפט מחוזי

33,464נשיא בית משפט שלום

32,166סגן נשיא בית משפט שלום

32,166שופט בכיר בבית משפט שלום

29,141שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב.

44,829נשיא בית הדין הארצי

42,374סגן נשיא בית הדין הארצי

42,374שופט בכיר בבית הדין הארצי

36,651שופט בית הדין הארצי

33,464נשיא בית דין אזורי

32,166סגן נשיא בית דין אזורי

32,166שופט בכיר בבית דין אזורי

29,141שופט בית דין אזורי

29,141שופטי תעבורהג.

דיינים:ד.

45,602רב ראשי לישראל

40,804חבר בית הדין הרבני הגדול

37,350ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

34,291ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

33,464אב בית דין אזורי

32,166דיין בכיר 

29,141חבר בית דין אזורי

קאדים:ה.

45,602ראש בית הדין לערעורים
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40,804חבר בית הדין לערעורים

29,141קאדי

קאדים מד'הב:ו.

45,602ראש בית הדין לערעורים

40,804חבר בית הדין לערעורים

29,141"חבר בית הדין

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ    
יושב ראש הוועדה הזמנית  

    לענייני כספים

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התש"ף-2020

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

עמית  ודיין  עמית  שופט  של  השכר  שיעורי   ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום   .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 

303 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

303 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   303
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 

באישור מנהל בתי המשפט"

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמכ-20000149(

ני פ ג ה  ש מ   
יושב ראש הוועדה הזמנית  

   לענייני כספים

שינוי משכורת 
שופט עמית ודיין 

עמית

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ט, עמ' 1919.

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

המחיר 1.62 השקלים חדשים  ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
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