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כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 11(, התשפ"א-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
באמת המידה,  אמות  בספר  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ח-22018   חיוני(, 

מידה 1 -

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

אחרי ההגדרה "הפרעה ממושכת" יבוא:  )2(

""הפרת אמות מידה" - אי–עמידת ספק שירות חיוני באמות מידה אלה, למעט 
חיוני  שירות  ספק  של  גישה  אפשר  לא  שצרכן  מכך  הנובעת  אי–עמידה 

למיתקן חשמל;";

בהגדרה "טעות בחשבון", המילים "או אי דיוק" - יימחקו;  )3(

במקום ההגדרה "לוחות התעריפים" יבוא:   )4(

חשמל(,  )תעריפי  החשמל  משק  בכללי  שנקבעו  לוחות   - התעריפים"  ""לוחות 
התשע"ח-32018;".

באמת מידה 7 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .2
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )א()1(, אחרי "בלוח תעריפים 1-12.1" יבוא "אם נקבע".  )2(

באמת מידה 7א לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .3
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בנספח א', במקום "פרסום" יבוא "גבייה".  )2(

תיקון אמת מידה 7 

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

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"א, עמ' 1885.

3  ק"ת התשע"ח, עמ' 1654.

תיקון אמת מידה 1 

 תיקון אמת
מידה 7א 
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באמת מידה 7ג לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .4
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )א()1( -  )2(

)א( בפסקה )א(, בסופה יבוא "בן או בת הזוג שלו או כל אדם אחר, אשר חולקים 
עימו את משק הבית";

)ב( בפסקה )ב(, המילה "מקורית" - תימחק;

בנספח ב', בכל מקום, אחרי "פרטי הקטין בנו/בתו של הצרכן הרשום" יבוא "פרטי   )3(
בן או בת הזוג או מי שחולק עימו את משק הבית".

באמת מידה 9 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .5
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )א(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:   )2(

")2( בתום הביקור ישאיר ספק השירות החיוני לצרכן הודעה על עצם הביקור, 
ופירוט רחב, ככל האפשר, על הטיפול והממצאים."

באמת מידה 13 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .6
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

שנקרא  הקוט"ש  סך  מכפלת  בו  "ותפורט  יבוא  "הרלוונטית"  אחרי  )א(,  בסעיף   )2(
במונה בתעריף לקוט"ש";

בסעיף )ה(, אחרי "יופעל" יבוא "לבקשת הצרכן";  )3(

בסעיף )ו( -   )4(

האמור בו יסומן ")1(" ובסופו יבוא "באמצעי שיאפשר ספק שירות חיוני"; )א( 

בסופו יבוא: )ב( 

גישה  לו  שאין  מונה  לו  שהותקן  לצרכן  יאפשר  חיוני  שירות  ")2( ספק 
המונה  לקריאת  הגישה  המונה;  את  לשנה,  אחת  לקרוא,  לבקשתו,  אליו, 

תתאפשר בתיאום מראש.

הצרכן  לרשות  ועומד  מפורסם  מהם  שמידע  רציפים,  מונים  )3( לעניין 
כך  שם,  המונה  קריאת  פרסום  חיוני,  שירות  ספק  של  האינטרנט  באתר 

שצרכן יוכל להתעדכן בה, תיחשב כמתן גישה לקריאת המונה."

תיקון אמת מידה 7ג

תיקון אמת מידה 9 

תיקון אמת מידה 13 
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באמת מידה 15 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .7
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )ט()1(, אחרי המילים "בסעיף )ח(" יבוא "או בסעיף )א()2( לאמת מידה 16"   )2(
ובסופו יבוא "ספק שירות חיוני רשת יודיע לצרכן בכתב על ביצוע ההחלפה בתוך 15 

ימי עבודה ממועד החלפת המונה".

באמת מידה 17 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .8
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בכל מקום, במקום "ימים" יבוא "ימי עבודה".  )2(

באמת מידה 18 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .9
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )א()1(, אחרי "מספר טלפון" יבוא "מעודכן של נייח ונייד, אם יש למבקש"   )2(
ובמקום "ובעל אשרה ורישיון לישיבה מעל שנה" יבוא "ובעת מועד הגשת הבקשה 

היה בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל מעל לשנה";

בסעיף )ב( -  )3(

לבקשת  בהתאם  מת"מ  להתקנת  "והאפשרות  יבוא  בסופה   ,)1( בפסקה  )א( 
הצרכן";

בסופו יבוא: )ב( 

")3( סוג התעריף שבו מחויב הצרכן, בהתאם למניה המותקנת אצלו.";

בסעיף )ד( -  )4(

של  החיבור  לגודל  "בכפוף  יבוא  וזמן"  "עומס  אחרי   ,)1( קטן  בסעיף  )א( 
הצרכן והיקף הצריכה במקום הצרכנות";

במקום  צרכן",  הסכמת  "בלא  יבוא  "מת"מ"  אחרי   ,)2( קטן  בסעיף  )ב( 
"המבקש לקבל אספקת חשמל" יבוא "הצרכן המבקש לקבל אספקת חשמל, 
במועד הגשת הבקשה," ובסופו יבוא "למעט אם הצרכן יציג אסמכתה שיש 

בה להעיד על רכישת זכויות בעלות במקרקעין".

תיקון אמת מידה 15 

תיקון אמת מידה 17 

תיקון אמת מידה 18 

14/02/2116:44



2001 קובץ התקנות 9179, ב' באדר התשפ"א, 14.2.2021 

באמת מידה 19 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .10
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף קטן )ב()1(, במקום "טלפון" יבוא "מספר טלפון מעודכן";  )2(

בסעיף )ז(, אחרי "לצרכן החדש" יבוא "שאינו בעל אשרה ורישיון לישיבה בישראל   )3(
הגשת  במועד  הצרכן,  שיציג  במקרה  "למעט  יבוא  )ב()1("  "סעיף  אחרי  שהוא",  או 
הבקשה, אסמכתה שיש בה להעיד על רכישת זכויות בעלות במקרקעין" והקטע החל 

במילים "אך לא יתנה" עד המילים "במקום הצרכנות" - יימחק.  

באמת מידה 22 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .11
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )א(, במקום סעיף קטן )1( יבוא:   )2(

ספק שירות חיוני ישלח לצרכן חשבון צריכה בהתאם להוראות אלה:  )1("

לחשבון  המשויך  לצרכן  צריכה  חשבון  ישלח  החיוני  השירות  ספק  )א( 
הקודמים  השוטפים  החודשים  בעבור  לערך,  לחודשיים  אחת  דו–חודשי 
למועד שליחת החשבון, ולצרכן המשויך לחשבון חד–חודשי אחת לחודש 
ספק  החשבון;  שליחת  למועד  הקודם  השוטף  החודש  בעבור  לערך, 
 השירות החיוני רשאי לשלוח לצרכן חשבון צריכה בעבור תקופת חשבון

קצרה יותר;

ספק שירות חיוני ישלח את חשבון הצריכה בתוך 5 ימי עבודה ממועד  )ב( 
קריאת מונה הצריכה, ואם לא נקרא המונה - מתום התקופה שבעבורה 
ניתן להגיש את החשבון; האמור בסעיף זה יחול רק על ספק שירות חיוני 

שהוא בעל רישיון חלוקה."

באמת מידה 23 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .12
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

תחילהאמת מידהסימןפרק
מועד 
סטטוסהחלטהישיבה החלטה

מאושר";5.8.205867"

בסעיף )ד()1(, אחרי "הרשומים על שמו" יבוא "המחויבים בתעריף ביתי".  )2(

באמת מידה 24 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .13
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

תיקון אמת מידה 19 

תיקון אמת מידה 22 

תיקון אמת מידה 23 

תיקון אמת מידה 24 
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אחרי הטבלה יבוא "לעניין אמת מידה זו, "חגים" - ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף   )2(
18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-41948, לרבות יום שישי, יום בחירות 

ויום העצמאות.";

בסעיף קטן )ב()3( -  )3(

בפסקה )א(, במקום "4 ימים" יבוא "7 ימים", המילה "מוקלטת" - תימחק,  )א( 
"ההודעה  יבוא  סופה  עד  המוקלטת"  "ההודעה  במילים  החל  הסיפה  ובמקום 

תאפשר לצרכן לקבל מענה מיידי במוקד השירות";

בפסקה )ב(, בסופה יבוא "ואולם אם נשלחה בהודעת דואר אלקטרוני, אז  )ב( 
יזוכה בהתאם לקבוע בשורה 26 ללוח התעריפים 2-5.4";

בפסקה )ה(, המילה "מוקלטת" - תימחק; )ג( 

בסעיף קטן  )ח()1(, אחרי "בתעריף ביתי" יבוא "או באי כוחם".  )4(

באמת מידה 25 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .14
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )א(, במקום סעיף קטן )4( יבוא:  )2(

באתר  גם   - צריכה  חשבון  ולגבי  בטלפון,  אשראי  כרטיס  ")4( באמצעות 
האינטרנט של ספק השירות החיוני, בהתאם להוראות המפורטות להלן: 

הטלפון  מספר  את  החשבון  גבי  על  יפרסם  החיוני  השירות  ספק  )א( 
ניתן  שבהם  האינטרנט,  אתר  כתובת  את  גם   - בלבד  צריכה  ובחשבונות 
באמצעות  התשלום  בוצע  כאמור;  לתשלום  המרבי  הסכום  ואת  לשלם 
מקוון  אישור  הצרכן  יקבל  בטלפון,  או  האינטרנט  באתר  אשראי,  כרטיס 
לקליטת התשלום אצל ספק השירות החיוני; שירות זה יינתן גם לצרכנים 

המשלמים בשיטת מונה תשלום מראש;

פעולת  במסגרת  אשראי  בכרטיס  תשלום  יכבד  חיוני  שירות  ספק  )ב( 
תשלום,  שירותי  לחוק  29)א(  בסעיף  כהגדרתה  חסר  במסמך  תשלום 
התשע"ט-52019, למעט תשלומים שבוצעו ונדחו בדיעבד, פעמיים או יותר 

בשנה קלנדרית על ידי צרכן, בטענה חוזרת של הכחשת עסקה."

באמת מידה 26 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .15
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

האמור,  במועד  המתוקן  החשבון  נערך  לא  "אם  יבוא  בסופו  )ה()1(,  קטן   בסעיף   )2(
שבלוח  ההפרות  בלוח  הקבוע  בסכום  תשלום  לצרכן  החיוני  השירות  ספק  ישלם 

תעריפים 1-12.1 "תשלומים בגין הפרות אמות מידה"";

ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1.  4

ס"ח התשע"ט, עמ' 201.  5

תיקון אמת מידה 25

תיקון אמת מידה 26 
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בסעיף )ו()1(, אחרי "נוצר החוב" יבוא "או לתקופה קצרה יותר, לבקשת הצרכן".  )3(

באמת מידה 29ב לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .16
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )א(, בסופו יבוא:   )2(

")3( נותקה אספקת החשמל מסיבה שאינה הסיבה המפורטת בסעיף קטן )1(, 
הודעת  קבלת  מעת  שעות   48 בתוך  החיבור  יבוצע  להתקיים,  חדלה  והסיבה 
במניין  )ג(;  סעיף  לפי  מיתקן  בדיקת  נדרשת  שלא  לכך  ובכפוף  בעניין  הצרכן 

השעות הקבועות בסעיף קטן זה לא יימנו ימי שישי, שבת וחגים."

באמת מידה 31 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .17
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף קטן )א( -  )2(

בסעיף קטן )1(, במקום פסקה )ד( יבוא: )א( 

האחרונה  הקלנדרית  השנה  במשך  שצריכתם  נמוך  מתח  צרכני  ")ד( 
את  ימדוד  חיוני  שירות  ספק  כך  לצורך  יותר;  או  קוט"ש   40,000 הייתה 
צריכת החשמל המצרפית בשנה קלנדרית במקום הצרכנות מכל המניות 

המותקנות בו אשר על שם הצרכן.";

אחרי סעיף קטן )1( יבוא:  )ב( 

כאמור  צרכנים  להעברת  היערכותו  את  יסיים  חיוני  שירות  ")1א( ספק 
בסעיף קטן )1()ד()1( לתעריף עומס וזמן )תעו"ז( עד סוף חודש מרס בשנה 

העוקבת )להלן - שנת המעבר(."

באמת מידה 33 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .18
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

הגורמים  "יאשרו  יבוא  רשת"  החיוני  השירות  ספק  "יאשר  במקום  )א(,  בסעיף   )2(
האחראים לטיפול בתלונות אצל ספק שירות חיוני רשת";

בסעיף )ג(, המילים "לאחר בדיקה" - יימחקו, ובסופו יבוא "אם ספק שירות חיוני   )3(
ימי   21 כל  בחלוף  בכתב  הצרכן  את  ויעדכן  ימשיך  הוא  מענה,  במתן  מתעכב  רשת 

עבודה ועד מתן מענה סופי לתלונה".

 תיקון אמת
מידה 29ב 

תיקון אמת מידה 31 

תיקון אמת מידה 33 
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באמת מידה 34 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .19
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )ג()1(, בכל מקום, במקום "יתקן ספק השירות החיוני" יבוא "ספק השירות   )2(
החיוני יגיע לתקן".

באמת מידה 35ט לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .20
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא: )א( 

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

אחרי סעיף )א( יבוא: )ב( 

")ב( ביטול בקשת החיבור 

)1( ביטל מבקש החיבור את בקשתו בכל עת שהיא לאחר ששילם תשלום 
כאמור בסעיף )א( ובטרם סיים המחלק את העבודות, יחויב מבקש החיבור 

בעלויות שנגרמו למחלק עד למועד הביטול. 

)2( ביטל מבקש החיבור את בקשתו לאחר סיום ביצוע העבודות על ידי 
המחלק, לא יקבל מבקש החיבור החזר כספי."

באמת מידה 37 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .21
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )ג( -  )2(

בסעיף קטן )1(, המילים "7 ימי עבודה לפחות לפני מועד ההפסקה המתכונן  )א( 
אך" - יימחקו;

בסעיף קטן )2(, המילים "14 ימי עבודה לפחות לפני מועד ההפסקה המתוכנן  )ב( 
אך" - יימחקו.

באמת מידה 41 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .22
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )ז(,  בסופו יבוא:   )2(

")3( ספק השירות החיוני רשת ימציא לצרכן במסגרת חשבון החשמל, הודעה 
מפורטת בכתב בדבר חיוב בשל מקדם הספק נמוך."

תיקון אמת מידה 34

 תיקון אמת
מידה 35ט  

תיקון אמת מידה 37 

תיקון אמת מידה 41 
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באמת מידה 48 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .23
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )ב(, פסקה )8( - תימחק;  )2(

סעיף )ד( - בטל.  )3(

באמת מידה 48א לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .24
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

סעיף )ט( - בטל.  )2(

25.  באמת מידה 49 בספר אמות המידה בכללים העיקריים -
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

בסעיף )ג(, אחרי "פרטי התקלה" יבוא "התאריך והשעה המשוערת שבהם אירעה   )2(
התקלה,".

באמת מידה 197 לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .26
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

החלטהישיבה מועד החלטהתחילהאמת מידהסימןפרק

"5.8.20586;"7

היוצא  הצרכן  של  בתקופתו  שנוצר  תעריפי  "קרדיט  יבוא  בסופו  )ד()1(,  בסעיף   )2(
יעמוד לרשותו של הצרכן היוצא, אף אם לא הודיע למחלק מראש על רצונו לקבל את 
הקרדיט התעריפי בעקבות החלפת הצרכנים, על פי ההסדרים הקבועים באמת מידה 

זו ובהתאם להודעתו של הצרכן היוצא";

מונה בחשבונות  "מידע  הכותרת  השנייה,  בטבלה  המידה,  לאמת  א'  בנספח    )3( 
נטו - המשך" - תימחק.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

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

רשות החשמל  

תיקון אמת מידה 48 

 תיקון אמת
מידה 48א 

תיקון אמת מידה 49 

 תיקון באמת
מידה 197 
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הודעת חדלות פירעון ושיקום כלכלי )אגרות(, התשפ"א-2021

)אגרות( כלכלי  ושיקום  פירעון  חדלות  לתקנות  8)ג(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
)הוראת שעה(, התשע"ט-12019 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
)1 בינואר 2021( נוסח  שפורסם בחודש אוגוסט 2019, החל מיום י"ז בטבת התשפ"א 

התוספת לתקנות יהיה כלהלן:   

"תוספת 
)תקנות 1 ו–2(

טור א'
הבקשה

טור ב'
סכום האגרה בשקלים חדשים

הליכים  לפתיחת  לצו  יחיד  )1( בקשת 
המוגשת לממונה או לרשם ההוצאה 

לפועל

1,594

30")2( הגשת תביעת חוב

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמ 3-6183(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי  

הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, 
התשפ"א-2021

עבודה  ממבקש  )תשלומים  התעסוקה  שירות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

1.  עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת מדד המחירים 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( -

)1( בתקנה 2 לתקנות, סכום התשלום החוזי המרבי הוא 3,721.62 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 3)א1()1( לתקנות, הסכום המרבי לגבייה הוא 2,748.44 שקלים חדשים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3521-ת4(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

עדכון סכומים

שינוי סכומים 

ק"ת התשע"ט, עמ' 3598.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742; התש"ף, עמ' 770.  2
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הודעת עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, 
התשפ"א-2021

בעד  מהשכר  ניכויים  )שיעור  זרים  עובדים  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  
מגורים הולמים(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת מדד שכר הדירה   .1
נוסח  ,)2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   ,2019 דצמבר  בחודש   שפורסם 

תקנות משנה )א( ו–)ג( בתקנה 2 לתקנות יהיה כמפורט להלן:

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  ")א( הסכום   
הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן 

לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א'
אזור מגורים

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

426.4ירושלים
484.85תל אביב

323.26חיפה

323.26מרכז

287.37דרום

264.41"צפון

בענף  מעסיק  שרשאי  המרבי  הסכום  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
למגורים  המעסיק  הוצאות  כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  החקלאות 

הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 240.22 שקלים חדשים."

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת מדד המחירים   .2
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, נוסח 

תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן: 

"ניכוי בעד 
הוצאות נלוות

 ,2 תקנה  לפי  לנכות  רשאי  שמעביד  הסכום  על  3. )א( נוסף 
רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות 

נלוות סכום מרבי של 93.09 שקלים חדשים.

  )ב( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
מעסיקו,  בבית  המתגורר  בסיעוד  עובד  של  החודשי  משכרו 

הוא 79.99 שקלים חדשים.
    )ג( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
 307.06 הוא  החקלאות,  בענף  זר  עובד  של  החודשי  משכרו 

שקלים חדשים."

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3040-ת2(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  

                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

עדכון סכום
החזר הוצאות

עדכון סכומים 
הוצאות נלוות

ק"ת התש"ס, עמ' 774; התש"ף, עמ' 769.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2א לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי 
ביטוח רפואי(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   ,2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 
בתקנה 2 לתקנות, סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר שאינו עובד סיעוד הוא 
 124.72 שקלים חדשים, וסכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר בסיעוד הוא 143.11

שקלים חדשים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3146-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשע"ד, עמ' 926.  2

 עדכון סכום
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