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הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשפ"ב-2022
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"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הם כלהלן:

סכום בשקלים חדשיםנושאסעיף בהחלטה

3,435שכר דירה12

ק10כלכלה14)א(

2,778כלכלה ליושב ראש הכנסת14)ב(

ק10כלכלה לממלא מקום יושב ראש הכנסת14)ג(

1,533הוצאות נסיעה20)א(

7,686קתקציב שנתי27)א(

10,425תוספת לתקציב השנתי לחבר כנסת חדש27)ד(

55,567תקציב שנתי לשר וסגן שרק2

5,254תקציב שנתי לשר שאינו חבר הכנסתק2

5,653העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית34)ב(

12,510צבירת תקציב38

36ק,22צבירת תקציב לחבר כנסת חדש38

2,522הוצאה מהתקציב השנתיק3)ה()1(

2,184ביגוד ליועץ פרלמנטרי40י)א()5(

28,268כיבוד ואירוח לראש האופוזיציהק4

4,212לימודי שפה50א 

53קבדיקה רפואית50ד

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)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(, התשפ"ב-2022

הכנסת  )חברי  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  להחלטת  35ג  לסעיף  בהתאם 
ושאיריהם(, התש"ל-ק6ק11 )להלן  - ההחלטה(, מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכומים עקב 
שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2021 ובהתאם למחיר המנוי החודשי 

לשני העיתונים היומיים הנפוצים, ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הם כלהלן:

ק"ת התשס"א, עמ' 16ק; התש"ף, עמ' 422ו  1

ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשע"ה, עמ' 430; התש"ף, עמ' 423ו  1
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נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

513רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט לשנת כהונהק2)א()1(

5,130רדיו-טלפון-נייד ואינטרנט  - סכום כוללק2)א()1(

167מנוי חודשי על עיתוןק2א)א(

כ"ח בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמכ-ק200014(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, 
התשפ"ב-2022

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"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הם כלהלן:

טור א'
מספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה ביום התשלום

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

2350,300 עד 5

00ק,6517 עד 10

11685,500 עד 15

16852,800 עד 20

211,020,400 ומעלה

167,500על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת

כ"ח בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמכ-2001033(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

1   ק"ת התשס"ה, עמ' 63; התשע"ז, עמ' 1318; התש"ף, עמ' 423ו
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הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)ד( לתקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים 
ציבוריים(, התשנ"ו-6קק11 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח פסקאות )1( עד )3( ו–)4( עד )5א( בתקנה 1)א(  1ו 
לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, יהיה כלהלן:

בשקלים חדשים

")1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

665)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

7ק7)2( מעצר עד תום ההליכים

31ק)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,735)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

7ק1,5)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

7ק1,1)6( אישום בעבירה אחרת

2,458)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,668)8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת -

)1( שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים 
בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור 

הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

507

אחד  בכל  מהותי,  דיון  בה  התקיים  )2( שלא 
מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה 

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

342

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

4קק)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

ק1,65)2( מעצר עד תום ההליכים

3,323)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

3,071)אא( על פסק הדין

1,537)בב( על גזר הדין בלבד

2,188)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 81ק; התשנ"ט, עמ' 70; התשס"ב, עמ' 151; התשפ"א, עמ' 1230ו  1
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בשקלים חדשים

בפסקת  כאמור  מהעניינים  אחד  בכל  נוספת  )ב( לישיבה 
לטיפול  במישרין  הקשור  בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה 

בתיק, לכל ישיבה

833

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

ק1,65)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,608)אא( על פסק הדין

2,303)בב( על גזר הדין בלבד

2,462)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול 

בתיק, לכל ישיבה

1,328

)4( תורנות - 

161)א( שעת תורנות בבית משפט

ק5)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה 
לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, 
הסניגור  בקשת  פי  על  אלה  שירותים  ומתן  העניין,  לפי 
הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור 
סניגור  של  מינוי  נדרש  שבהם  תיקים  קבלת  בערובה, 
שירות  מתן  המחוזי,  הציבורי  לסניגור  והעברתם  ציבורי 
ואשר  התורן  על  המחוזי  הציבורי  הסניגור  שהטיל  אחר 

אינו כלול בתקנות אלהו 

253)4א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר

)5( שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר 
או במקום אשפוז, לשעה

105

67")5א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות )4א( ו–)5(

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2710-ת2(

י ד י ו ד ן  ר ע  
המנהל הכללי של משרד המשפטים  
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הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ד( לתקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד 
הגשת השגה(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח תקנה 1)א( לתקנות, החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר  1ו 
2022(, יהיה כלהלן:

")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,150 שקלים חדשיםו"

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
י ד י ו ד ן  ר ע )חמ 3-4064-ת2(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

ק"ת התשע"א, עמ' 224 ועמ' 480; התשפ"א, עמ' 1217ו  1

הודעת מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשפ"ב-2022

רישום(,  )סדרי  האוכלוסין  מרשם  לתקנות  5א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ג-72ק11 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2021 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  1ו 
בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה  ק201,  אוקטובר 

2022(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 5(

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1125ו תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה

פטור2ו ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת

3ו מתן מידע ממרשם האוכלוסין -

פטור      )א( תמצית רישום ממרשם האוכלוסין בנוגע למבקש

20")ב( איתור מען או בירור שם

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת )חמ 3-482-ת1(  

          ראש רשות האוכלוסין וההגירה 

שינוי סכומים

עדכון סכומי אגרות 

ק"ת התשל"ג, עמ' 56; התשע"א, עמ' ק70; התש"ף, עמ' 415ו  1
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הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה 
שהוצעו שלא לציבור( )עדכון סכומים(, התשפ"ב-2022

  בהתאם לתקנה 3)ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-8קק11 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותה בתקנה 2)א( לתקנות, והוא  1ו 
יהיה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( 4,340 שקלים חדשיםו

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2360-ת3(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון( )עדכון סכומים(, 
התשפ"ב-2022 

  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,  1ו 
והם יהיו מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן:

סכום האגרה 
בשקלים חדשים

3,080תקנה 4 - אגרת רישום

3,084,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,541,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,430תקנה 24)א( - אגרה שנתית

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 26ק-3-ת7(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

עדכון סכום אגרת 
הטיפול

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"ט, עמ' 126; התשפ"א, עמ' 1544ו  1

  
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשפ"א, עמ' 1544ו
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תיקון טעות

בתקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשפ"ב-2021, שפורסמו בקובץ 
התקנות 865ק, התשפ"ב, עמ' 1483, בסעיף 23)2()ב(, במקום פסקאות )5( ו-)6( צריך להיות:

")5( אחרי פרט )8( יבוא: 

בשקלים חדשים

רישיון הפעלהמפעיל כלי טיס

רישיון הפעלה 
אווירית 

או מבצעית 

220";-מפעיל טיסן נהוג רדיו")8א(

)6( במקום פרט )ק( יבוא: 

בשקלים חדשים

רישיון הפעלהמפעיל כלי טיס

רישיון הפעלה 
אווירית 

או מבצעית 

1,6301,630הפעלת בית ספר להוראת טיס  ")ק(

מפעיל כלי טיס בלתי מאויש   )קא(
במשקל שאינו עולה על 25 ק"ג 

650650

מפעיל כלי טיס בלתי מאויש   )קב(
במשקל העולה על 25 ק"ג 

1,4201,420

650650מפעיל בלון קשור בלתי מאויש  )קג(

1,420";1,420מפעיל בלון מאויש  )קד(

)7( בפרט )10(, במקום ")ק(" יבוא ")קד(";"ו

)חמ 3-520-ת1(
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