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הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשפ"א-2021
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 1)ב()2( לתקנות, השתנו החל מיום י"ז בטבת התשפ"א  .1 
1)ב()1(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2021 בינואר   1(
הוא  התוספת  ושל  האמורות  המשנה  פסקאות  של  שנוסחן  כך  לתקנות,  ובתוספת 

כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

)1( בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית 
המשפט ואשר אינה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 653 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 3,671 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,118 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 326 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 
149,839 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

)2( כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגמלה כהגדרתה 
בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-21980, או בקצבה לפי חוק הביטוח 
הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995, או ממקורות הכנסה אחרים 
אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו 

בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-41987;"

")ד( בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח 
שקלים   437 של  חד–פעמי  סכום  הכללי  לאפוטרופוס  ישולם  פעולתו,  על 

חדשים."
"תוספת

)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

164 בעד כל נכס)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

326 בעד כל עסקה)2( מביצוע עסקה במקרקעין

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

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"ד, עמ' 956; התש"ף, עמ' 604.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשפ"א, עמ' 132.  2

3   ס"ח התשנ"ח, עמ' 210; התשפ"א, עמ' 262. 

4  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשע"ח, עמ' 7. 
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שכר בשקלים חדשיםתקבולים

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

653 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

653 בעד כל עיזבון

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

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמ 3-1708-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

תיקון טעות דפוס

בהודעת הטלגרף האלחוטי )אגרות(, התשפ"א-2020, שפורסמה בקובץ התקנות 9011, 
התשפ"א, עמ' 1012, בסעיף 1, בנוסח התוספת המובא בו - 

בחלק ו' -  )1(

אחרי הכותרת "חלק ו' - קווי נל"ן )נקודה לנקודה(" צריכה לבוא הכותרת  )א( 
"טבלה מספר 1";

אחרי פרט 16 צריכה לבוא הכותרת "טבלה מספר 2"; )ב( 

במקום כותרת חלק משנה "א. קו נל"ן אלחוטי מיוחד" צריך לבוא "ו. קו נל"ן  )ג( 
אלחוטי מיוחד";

בחלק י', בטבלה -  )2(

בשורה הראשונה, במקום "החזקה" צריך לבוא "1. החזקה"; )א( 

בשורה השנייה, במקום "סחר" צריך לבוא "2. סחר"; )ב( 

בשורה השלישית, במקום "מגשר ידני" צריך לבוא "3. מגשר ידני"; )ג( 

בחלק י"ב -  )3(

במקום הכותרת צריך לבוא "חלק י"ב - תעודת הפעלה לתחנת שיט"; )א( 

בעמודה הראשונה, במקום "סוג הרישיון" צריך לבוא "סוג התעודה". )ב( 

)חמ 3-411-ת2(
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שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
)הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 6(, התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ 
התקנות 9095, התשפ"א, עמ' 1550, בתקנה 1)1(, בתקנה 6)א()2()א()1()ד( המובאת בה, במקום 

"אשרת שירות חוץ" יבוא צריך להיות "אשרת שירות". 

)חמ 3-6096(
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