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כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 7(, התשפ"ב-2021

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(, בספר אמות המידה, באמת מידה 

35מג -

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סטטוסהחלטהישיבהמועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

מאושר";27.10.216172"

בסעיף )ב(, סעיף קטן )3( - בטל.  )2(

באמת מידה 62 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .2
בכותרת, במקום "חשבון" יבוא "פירוט התשלומים";  )1(

"פירוט  יבוא  "חשבון"  במקום  מידה",  "אמת  בעמודה  שבראשה,  בטבלה   )2(
התשלומים" ובסוף הטבלה יבוא:

סטטוסהחלטהישיבהמועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

מאושר";27.10.216172"

במקום סעיף )א( יבוא:  )3(

")א( קריאה והעברה של נתוני הקריאה של צרכני המספק

ספק שירות חיוני רשת יקרא ויעביר את נתוני קריאת המונים ברמה חצי 
ניהול  לחברת  הקריאה(  נתוני   - זה  )בסימן  המספק  צרכני  של  שעתית 
המערכת, אחת לחודש, בתחילת כל חודש ולא יאוחר מיום ה–10 בחודש, 

לצורך הכנת פירוט תשלומים מחייב חודשי למספק.

)א1( עריכת פירוט התשלומים

אחת  למספק  מחייב  תשלומים  פירוט  וישלח  יערוך  המערכת  מנהל   )1(
לחודש, בתוך 20 ימים מתום כל חודש.

וברישיון  ייצור  ברישיון  שמחזיקה  לחברה  יפיק  המערכת  מנהל   )2(
המגיעים  מהתקבולים  שיורכב  מאוחד  מחייב  תשלומים  פירוט  הספקה, 
לחברה כבעלת רישיון ייצור בקיזוז התשלומים שבהם היא חייבת כבעלת 

רישיון הספקה.

ומספק  ליצרן  מאוחד  מחייב  תשלומים  פירוט  יפיק  המערכת  מנהל   )3(
או לשני יצרנים, המאוגדים בחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, 
מעוניינות  הן  כי  המערכת  למנהל  בכתב  הודיעו  אשר  התשכ"ח-31968, 

בפירוט תשלומים מאוחד )באמת מידה זו - חברות קשורות(.";

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"ב, עמ' 934.

3  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

 תיקון אמת
מידה 35מג 

תיקון אמת מידה 62 
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ושינויי  מחייב",  תשלומים  "פירוט  יבוא  "חשבון"  במקום  מקום,  בכל  )ב(,  בסעיף   )4(
הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

במקום סעיף )ג( יבוא:  )5(

מועד התשלום ")ג( 

על  המחייב,  התשלומים  פירוט  לפי  תשלום  לביצוע  האחרון  המועד 
פירוט  את  המספק  קיבל  שבו  מהמועד  ימים   5 בתום  יהיה  המספק,  ידי 
קבלת  שממועד  הימים  חמשת  במסגרת  אם  למספק;  המחייב  התשלומים 
פירוט התשלומים האמור יש פחות מ–3 ימי עבודה, מנהל המערכת רשאי 
מספר  הארכת  על  שלו,  האינטרנט  באתר  לפחות,  מראש  חודש  להודיע 
הימים לתשלום כך שיכללו 3 ימי עבודה; לא פרסם מנהל המערכת הודעה 
על הארכת מספר הימים לתשלום, ישלם המספק עד תום 5 ימים מהמועד 
התשלומים  פירוט  אם  למספק;  המחייב  התשלומים  פירוט  את  שקיבל 
המחייב הוא לחובת חברה כאמור בסעיף )א1()2( או לחברות קשורות, יראו 

אותן לעניין סעיף זה כמספק.

מחלוקות )ד( 

מחלוקות בשל סכום החשבון השוטף לא יהיו עילה לעיכוב שליחת פירוט 
התשלומים המחייב או לעיכוב התשלום; הפרשים שייווצרו לאחר בחינת 
התשלומים  בפירוט  יבוטאו  השוטף  החשבון  סכום  על  המספק  השגות 
המחייב העוקב, בדרך של ניכוי או תוספת תשלום, לפי העניין, בתוספת 

ריבית פיגורים."

באמת מידה 81 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .3
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סטטוסהחלטהישיבהמועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

מאושר";27.10.216172"

פירוט  הכנת  "לצורך  יבוא  חודשי"  חשבון  הכנת  "לצורך  במקום  )א(,  בסעיף   )2(
תשלומים חודשי מחייב ליצרן" ובסופו יבוא "ויעביר את הנתונים האמורים למנהל 

המערכת".

באמת מידה 82 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .4
בכותרת, במקום "חשבון" יבוא "פירוט התשלומים";  )1(

"פירוט  יבוא  "חשבון"  במקום  מידה",  "אמת  בעמודה  שבראשה,  בטבלה   )2(
התשלומים" ובסופה יבוא:

סטטוסהחלטהישיבהמועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

מאושר";27.10.216172"

במקום סעיף )א( יבוא:  )3(

")א( פירוט תשלומים ליצרן

מחייב   תשלומים  פירוט  לחודש  אחת  וישלח  יערוך  המערכת  מנהל   )1(
ליצרן, בתוך 20 ימים מתום כל חודש.

תיקון אמת מידה 81 

תיקון אמת מידה 82 
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מנהל המערכת יפיק לחברה שמחזיקה ברישיון ייצור וברישיון הספקה   )2(
לחברה  המגיעים  מהתקבולים  שיורכב  מאוחד  מחייב  תשלומים  פירוט 
כבעלת רישיון ייצור בקיזוז התשלומים שבהם היא חייבת כבעלת רישיון 

הספקה.

ומספק  ליצרן  מאוחד  מחייב  תשלומים  פירוט  יפיק  המערכת  מנהל   )3(
או לשני יצרנים, המאוגדים בחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, 
מעוניינות  הן  כי  המערכת  למנהל  בכתב  הודיעו  אשר  התשכ"ח-1968, 

בפירוט תשלומים מאוחד )באמת מידה זו - חברות קשורות(.";

ושינויי  מחייב",  תשלומים  "פירוט  יבוא  "חשבון"  במקום  מקום,  בכל  )ב(,  בסעיף   )4(
הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה;

בסעיף )ג(, בכל מקום, במקום "החשבון" יבוא "פירוט התשלומים המחייב";  )5(

בסעיף )ד(, בכל מקום, במקום "חשבון" יבוא "פירוט תשלומים מחייב";  )6(

בסעיף )ה(, במקום "חשבון היצרן" יבוא "פירוט התשלומים המחייב ליצרן";  )7(

אחרי סעיף )ה( יבוא:  )8(

")ה1( מועדי תקבול התשלומים

מנהל המערכת ישלם ליצרן תשלום לפי פירוט התשלומים המחייב   )1(
 עד 5 ימים מהמועד האחרון לתשלום המספק למנהל המערכת לפי אמת

מידה 62, לרבות מהמועד האחרון לתשלום בהתאם להארכה שניתנה לפי 
מ–3  פחות  יש  האמורים  הימים  חמשת  במסגרת  אם  מידה;  אמת  אותה 
באתר  לפחות,  מראש  חודש  להודיע  המערכת  מנהל  רשאי  עבודה,  ימי 
האינטרנט שלו, על הארכת מספר הימים לתשלום כך שיכללו 3 ימי עבודה; 
לא פרסם מנהל המערכת הודעה על הארכת מספר הימים לתשלום, ישלם 

מנהל המערכת ליצרן עד תום חמשת הימים האמורים.

אם פירוט התשלומים המחייב הוא לזכות חברה כאמור בסעיף )א()2(   )2(
או לזכות חברות קשורות, יראו אותן לעניין סעיף זה כיצרן.";

בסעיף )ו(, במקום הקטע החל במילים "תשלומים אשר אינם נתונים במחלוקות"   )9(
עד סופו יבוא "מחלוקת בשל סכום החשבון השוטף לא תהיה עילה לעיכוב שליחת 
בחינת  לאחר  שייווצרו  הפרשים  התשלום;  לעיכוב  או  המחייב  התשלומים  פירוט 
השגות היצרן על סכום החשבון השוטף יבוטאו בפירוט התשלומים המחייב העוקב, 

בדרך של ניכוי או תוספת תשלום, לפי העניין, בתוספת ריבית פיגורים".

על אף האמור בכללים אלה, בתקופה שעד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(,   .5
יראו כאילו בכללים העיקריים, כתיקונם בכללים אלה -

באמת מידה 62 -  )1(

בסעיף )א(, במקום "ה–10 בחודש" בא "ה–12 בחודש"; )א( 

בסעיף )א1()1(, במקום "בתוך 20 ימים" בא "בתוך 35 ימים"; )ב( 

"חמשת  ובמקום  ימים"   10" בא  ימים"   5" במקום  מקום,  בכל  )ג(,  בסעיף  )ג( 
הימים" בא "עשרת הימים";

באמת מידה 82 -  )2(

בסעיף )א()1(, במקום "בתוך 20 ימים" בא "בתוך 35 ימים"; )א( 

הוראת שעה 
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בסעיף )ה1()1(, בכל מקום, במקום "3 ימי עבודה" בא "4 ימי עבודה", בכל  )ב( 
בא  הימים"  "חמשת  במקום  מקום,  ובכל  ימים"   7" בא  ימים"   5" במקום  מקום, 

"שבעת הימים".

ט"ו בטבת התשפ"ב )19 בדצמבר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש  רשות החשמל  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

בהחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-22001 )להלן - החלטת   .1
שכר חברי הכנסת(, בסעיף 10, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

מרוחק  הקבוע  מגוריו  שמקום  הכנסת  חבר  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  על  ")ב1( נוסף 
מירושלים 140 ק"מ לפחות, זכאי להוצאות מלון בירושלים כאשר הוא נשאר ללון בה 
במוצאי שבת לשם השתתפות בישיבת ועדה ביום ראשון, ובלבד שהישיבה נקבעה 

לשעה 10:00 לכל המאוחר, והוא השתתף בה החל מאותה השעה."

אחרי סעיף 21א להחלטת שכר חברי הכנסת יבוא:  .2

"גילום מס  בשל 
הכנסה  הנובעת 

משדרוג רכב 
לצורכי מיגון 

ראש  על  או  הכנסת  ראש  יושב  על  המוטל  הכנסה  מס  )א(  21ב. 
שהכנסת  רכב  משדרוג  הנובעת  הכנסה  בשל  האופוזיציה 
מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על חשבון הכנסת.

בסעיף זה - )ב( 

ההכנסה  חלק   - רכב"  משדרוג  הנובעת  "הכנסה 
השווה להפרש החיובי שבין אלה:  

שאפשר  ברכב  המזערי  השימוש  שווי   )1(
ראש  או  הכנסת  ראש  יושב  לרשות  להעמיד 
בו  להתקין  שאפשר  הכנסת,  בידי  האופוזיציה, 

אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;  

שאפשר  ברכב  המרבי  השימוש  שווי   )2(
להעמיד לרשות רוב חברי הכנסת בידי הכנסת;  

הכנסה  מס  בתקנות  כמשמעותו   - השימוש"  "שווי 
)שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז-31987."  

)הענקות  הכנסת  חברי  שכר  החלטת  של  תוקפה  תקופת  בתום   2 סעיף  של  תחילתו   .3
ותשלומים( )הוראת שעה(, התשע"ח-42017.

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמכ-32000325(

ך ב ר ו א ר  ני  
יושב ראש ועדת הכנסת  

תיקון סעיף 10 

הוספת סעיף 21ב 

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.

2  ק"ת התשס"א, עמ' 909; התשע"ט, עמ' 1782.

3  ק"ת התשמ"ז, עמ' 336.

 4  ק"ת התשע"ח, עמ' 208; התשע"ט, עמ' 1782 )כפי שהוארכה מכוח סעיף 38 לחוק–יסוד: הכנסת, עד יום כ"ד

   בסיוון התש"ף )16 ביוני 2020((.

תחילה 
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הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשפ"ב-2021

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2020, נוסח התוספת לתקנות, החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כלהלן:

"תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1. רישום נישואין וסידורם

730)א( רישום נישואין וסידורם

283)ב( אימות הסכם נישואין    

2. שירותים ותעודות שונות

182)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

156)ב( תעודת רווקות  

68)ג( העתק תעודת נישואין

135)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

135)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

20

3. תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

539עד 20 איש 

775 21 עד 50 איש   

1,415 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,402 עד 70 חדרים

6,421 71  עד 130 חדרים  

9,069 131 עד 250 חדרים  

12,828 251 חדרים ומעלה   

2,365)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,863 עד 450 איש  

4,298 451 עד 1,000 איש  

5,012   1,001 איש ומעלה   

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 48.  1
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)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,428 עד 10 עובדים  

2,863 11  עד 20 עובדים    

5,080 21 עד 30 עובדים   

319,069 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,365

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,415

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,428 עד 10 עובדים   

2,863 11 עד 20 עובדים   

5,080 21 עד 30 עובדים   

319,069 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

522 עד 2 עובדים    

1,095 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,428 עד 5 עובדים  

65,080 עד 10 עובדים 

119,445 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,428 חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

5,080 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,570 עד 500 מ"ר

6,737 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,816 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,886 עד 250 מ"ר    
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2513,570 עד 500 מ"ר  

5016,737 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,793 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

283עד 20 דונמים   

849למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,252 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,669למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,509עד 10 עובדים  

112,829 עד 30 עובדים  

314,716 עובדים ומעלה   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

182

4. תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

240

)ב( רפתות ודירים

1,792משק שיתופי  

182משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,792עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,689 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,344 טונות ומעלה לחודש   

5. שימוש במקוואות

)א( נשים

16טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

31טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

52טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

52  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

23/12/2113:24



1263 קובץ התקנות 9829, י"ט בטבת התשפ"ב, 23.12.2021 

בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

21טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

125מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

52לכל טובל/ת

לא יותר מ–261לכל המשפחה  

6. בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

313לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

261עד 24 שעות ראשונות  

261כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7.    משגיח
39"      שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5312(

ק ו ת ע מ  ) י נ ו מ ( ן  ו ע מ ש                                                      
                                                                     המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת
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