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תקנות התכנון והבנייה )סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 
לתוספת השלישית לחוק(, התשע"א-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ד לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
בהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

1� בתקנות אלה -
אחר  התקן  או  אופטי  או  מגנטי  דיסקט  מחשבים,  בין  תקשורת   - אלקטרוני"  "אמצעי 

שבאמצעותו ניתן להעביר מסמכים אל מערכת ממוכנת או ממנה;     

"הוועדה" - ועדת ערר לפי סעיף 12ו לחוק;

לתוספת   4 סעיף  לפי  ההשבחה  שומת  את  שקבעה  המקומית  הוועדה   - "המשיבה" 
השלישית  לתוספת   5 סעיף  לפי  השומה  לוח  את  שקבעה  או  לחוק  השלישית 

לחוק;

"ערר" - ערר על שומה או על לוח שומה לפי סעיף 14)א( לתוספת השלישית לחוק או 
ערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 14)ב()4( לתוספת השלישית לחוק, לפי 

העניין� 

ערר יוגש בידי העורר למזכירות הוועדה, בכתב, בחמישה עותקים; מזכיר הוועדה או   �2
עובד מטעמו, יאשר, בכתב, את קבלת הערר; בכתב האישור יצוין תאריך ההגשה ומספר 

תיק הערר�

3� )א( כתב ערר יכלול את כל אלה:
דואר  וכן  שלו  הפקסמילה  ומספר  שלו  הטלפון  מספר  מענו,  העורר,  )1( שם 

אלקטרוני ככל שהוא מעוניין להתקשר בדרך זו;

כוחו, מען להמצאת מסמכים בעבורו,  או בא  )2( שם השמאי שמטעם העורר, 
מעוניין  ככל שהוא  אלקטרוני,  דואר  וכן  שלו,  הפקסמילה  ומספר  הטלפון  מספר 

להתקשר בדרך זו;

נקבעה  שלגביה  חורג  לשימוש  או  להקלה  הבקשה  או  התכנית  )3( פרטי 
השומה; 

)4( פרטי המשיבה הכוללים מען להמצאת מסמכים, טלפון ופקסמילה, וכן דואר 
אלקטרוני, ככל שאלו ידועים לעורר;

)5( נימוקי הערר;

)6( נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם 
הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;

)7( שומת הוועדה המקומית והמסמכים הנלווים לה; לערר על החלטת שמאי 
מכריע לפי סעיף 14)ב()4( לתוספת השלישית לחוק, תצורף גם השומה המכרעת 

שערך השמאי  המכריע;

לבקשת  רשאי,  הוועדה  ראש  יושב  ואולם  העורר;  מטעם  שנערכה  )8( שומה 
לצורך  נדרשת  איננה  כי  ראה  אם  כאמור,  שומה  מהגשת  אותו  לפטור  העורר, 

הכרעה בערר;

)9( כל מסמך אחר הנוגע לעניין שהעורר מבקש להציג לפני הוועדה�

הגדרות

הגשת ערר

פרטי הערר 
ומסמכים נלווים

_________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450�
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)ב( לא ימסור העורר את המסמכים המפורטים בתקנת משנה )א(, לאחר חלוף המועד 
הקבוע בסעיף 14)א( לתוספת השלישית לחוק, או בסעיף 14)ב()4( לתוספת השלישית 

לחוק, לפי העניין )להלן - המועד שנקבע בחוק(, אלא באישור הוועדה�

שנקבע  במועד  )א(  משנה  בתקנת  המפורטים  המסמכים  את  העורר  המציא  )ג( לא 
בחוק או במועד שקבעה הוועדה לפי תקנת משנה )ב(, יראו את העורר כאילו חזר בו 

מהערר�

מזכיר הוועדה ישלח למשיבה, בתוך חמישה ימים מיום קבלת הערר, העתק של הערר   �4
בצירוף המסמכים הנלווים לו� 

בכל מקום בתקנות אלה שבו נדרשת המצאת מסמכים, הגשת בקשה, הגשת תשובה,   �5
פנייה או הודעה, ניתן להמציא את המסמכים כאמור באמצעי אלקטרוני�

)א( המשיבה תגיש את תשובתה לערר, בתוך 30 ימים מיום שהומצא לה הערר כאמור   �6
בתקנה 4, ובצירוף כל המסמכים שהיא מבקשת להציג לפני הוועדה; לא יוגשו מסמכים 

כאמור לאחר המועד הקבוע בתקנה זו, אלא באישור יושב ראש הוועדה�

)ב( הוועדה רשאית לבקש מהמשיבה לצרף לתשובתה העתק מהתקנון או מהתשריט 
של התכנית או העתק מההיתר, לפי העניין, שבשלם חויב העורר בהיטל השבחה, כולם 

או חלקם�

)ג( המשיבה תמציא העתק מתשובתה ומכל מסמך שהוגש לוועדת הערר לעורר וזאת 
במועד שבו הוגש המסמך לוועדת הערר�

עבר המועד להגשת תשובה בערר, תדון הוועדה בערר, אף אם המשיבה לא הגישה   �7
תשובה לערר, ובלבד שהוכח, להנחת דעתה של הוועדה, כי ניתנה לה הזדמנות נאותה 

להשיב לערר�

מזכיר הוועדה יזמן את הצדדים לדיון בערר 7 ימים לפחות לפני היום שנקבע לדיון;   �8
הזמנה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעות טלפון, פקסמילה או דואר אלקטרוני�

הוזמנו הצדדים לדיון ואחד מהם לא התייצב לדיון, רשאית ועדת הערר לדון בערר גם   �9
בהעדרו ובלבד שהוכח להנחת דעתה שהומצאה לו הזמנה כאמור בתקנה 8, כדין�  

מבחינה  דומה  עניינם  כי  מצאה  אם  עררים  לאחד  רשאית  בערר  הדנה  הערר  ועדת   �10
את  וקיבלה  העררים  איחוד  על  לצדדים  שהודיעה  לאחר  עובדתית,  או  משפטית 

הערותיהם בכתב או בעל פה�

ההחלטה  בציון  הדיון  פתיחת  על  יורה  הוועדה  מזכיר  או  הוועדה  ראש  )א( יושב   �11
שעליה מוגש הערר ויקצוב את פרק הזמן לכל טוען�

)ב( העורר, שמאי מטעמו, או בא כוחו, יציג את הערר, נימוקיו ואת המסמכים שצירף 
לערר�

)ג( המשיבה, שמאי מטעמה או בא כוחה, תציג את תשובתה, נימוקיה ואת המסמכים 
שצירפה לתשובה, לפי הסדר שיקבע יושב ראש ועדת הערר�

)ד( בתום שמיעת טענות המשיבה רשאי העורר להגיב לטענות�

תישמע  ולא  בערר  שהעלה  טענות  לעניין  אלא  הדיון  במהלך  עורר  יישמע  )ה( לא 
הוועדה  ואולם  בערר,  שהועלו  או  בתשובתה  שהעלתה  טענות  לעניין  אלא  משיבה 
רשאית, בכל שלב, לאשר בקשה לתיקון כתב ערר או כתב תשובה או להוספת טענות 

בעל פה, ובלבד שניתנה לצד שכנגד הזדמנות לטעון נגד הבקשה האמורה� 

מסירת העתקי 
הערר למשיבה

המצאה באמצעי 
אלקטרוני

תשובה לערר

דיון בהעדר 
תשובה בכתב

זימון לדיון בערר

דיון בהעדר צד

איחוד עררים 
ותשובות

סדר הדין בערר
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בערר  לצד  להורות  הוועדה,  חברי  עם  התייעצות  לאחר  רשאי,  הוועדה  ראש  יושב   �12
להפסיק לטעון את טענותיו או למנוע ממנו להגיש מסמכים, אם ראה שאינם נוגעים 

לעניין או שיש בהם כדי לפגוע בצד שלישי שאינו מיוצג בדיון בערר�

ראתה הוועדה כי יש מקום לצרף משיב נוסף לערר,  רשאית היא, בכל שלב, להפסיק את   �13
הדיון בערר עד לצירופו, ולתת לו הזדמנות נאותה להגיש תשובה בכתב ולהופיע לפני 

הוועדה�

ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, בתוך מועד שתקבע, מסמכים   �14
ככל שתראה  מומחה,  חוות דעת  ולקבל  לבירור הערר,  לדעתה,  ידיעות הדרושים  או 

לנכון; ידיעות כאמור יוגשו לוועדת הערר בתצהיר� 

)א( בערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 14)ב()4( לתוספת השלישית לחוק,    �15
רשאית הוועדה להגיש לשמאי המכריע שאלות בכתב והשמאי המכריע ישיב עליהן 

בכתב בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותן�

)ב( סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת השומה המכרעת לפניה 
בידי  השמאי המכריע, תזמן את השמאי המכריע לדיון בערר כדי שיציג את השומה 

המכרעת שערך�

)א( סברה ועדת הערר כי יש מקום לכאורה למנות שמאי מייעץ כאמור בסעיף 14)ג()2(   �16
היא  רשאית  בערר,  הכרעה  הטעונות  הסוגיות  בירור  לשם  לחוק  השלישית  לתוספת 
לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ כאמור, אף 
בלי שקיימה דיון בעניין זה בנוכחות הצדדים בערר, ובלבד שקודם לפנייתה תודיע על 

כך לצדדים ותאפשר להם להגיש את טענותיהם בכתב בעניין זה� 

)ב( פניית יושב ראש הוועדה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  השנייה  שבתוספת  הטופס  לפי  תוגש  מייעץ  שמאי 
דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ(, התשס"ט-22008, בשינויים 

המחויבים�

לשמאי  להגיש  הוועדה  רשאית  לוועדה,  דעתו  חוות  את  מייעץ  שמאי  )א( הגיש   �17
המייעץ  והשמאי  בכתב,  שאלות  באמצעותה,  לו  להגיש  לצדדים  ולאפשר  המייעץ, 
ישיב עליהן בכתב בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותן; סברה הוועדה שאין להציג שאלה 

מסוימת לשמאי המייעץ, לא תועבר השאלה לעיונו�

)ב( סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת חוות הדעת לפניה בידי 
הדעת  חוות  את  שיציג  כדי  בערר  לדיון  המייעץ  השמאי  את  תזמן  המייעץ,  השמאי 

שערך; לא יציגו הצדדים שאלות לשמאי המייעץ, אלא בהתאם לתקנת משנה )א(�

כל עניין הנוגע לסדרי הדין בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות   �18
אלה,  רשאי יושב ראש הוועדה לתת הוראות לגביו�

הפרוטוקול  הדיון;  של  פרוטוקול  ינהל  לכך  מינה  שהוא  מי  או  הוועדה  ראש  יושב   �19
ייחתם בידי יושב ראש הוועדה ובידי מזכיר הוועדה או עובד אחר שקבע היושב ראש, 

והחלטות הוועדה יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו�

ניתנה החלטה בתום  לא  ליתן החלטה בערר מיד בתום הדיון;  הוועדה תהא רשאית   �20
הדיון, ההחלטה בערר תינתן בתוך 60 ימים מיום סיום הדיון בערר�

)א( החלטת הוועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הוועדה ובידי עובד אחר   �21
שקבע היושב ראש�

מינוי שמאי 
מייעץ

שאלות 
לשמאי מכריע 

והתייצבותו 
לדיון

המצאת מסמכים 
וידיעות נוספות

צירוף צד

הפסקת טיעון

החלטה

מועד מתן החלטה

פרוטוקול

סמכות יושב 
ראש הוועדה

שאלות 
לשמאי מייעץ 

והתייצבותו לדיון

_________
2 ק"ת התשס"ט, עמ' 194�
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)ב( העתק ההחלטה יישלח בידי מזכיר הוועדה, בתוך שבעה ימים מיום קבלתה, לכל 
עורר ומשיב ולחברי הוועדה�

יושב ראש הוועדה רשאי, מנימוקים שיירשמו בכתב, להאריך כל מועד הקבוע בתקנות   �22
אלה�

כ"ח באלול התש"ע )7 בספטמבר 2010(
נאמן יעקב  )חמ 3-3986(  

שר המשפטים   

תקנות התכנון והבנייה )סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 
לחוק( )תיקון(, התשע"א-2010

)להלן - החוק(,    תוקף סמכותי לפי סעיף 12ד לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 
בהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 14 לתקנות התכנון והבנייה )סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף   �1
198 לחוק(, התשנ"ח-21997, יבוא:

"המצאת מסמכים 
וידיעות נוספות

14� ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, 
בתוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות הדרושים, לדעתה, 
לבירור הערר, ולקבל חוות דעת מומחה, ככל שתראה לנכון; 

ידיעות כאמור יוגשו לוועדת הערר בתצהיר� 

שאלות לשמאי 
מכריע והתייצבותו 

לדיון

14א� )א( בערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 198)ה()4( 
לחוק,  רשאית הוועדה להגיש לשמאי המכריע שאלות בכתב 
מיום  ימים   14 בתוך  בכתב  עליהן  ישיב  המכריע  והשמאי 

שקיבל אותן�

)ב( סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת 
את  תזמן  המכריע,  השמאי  בידי  לפניה  המכרעת  השומה 
השמאי המכריע לדיון בערר כדי שיציג את השומה המכרעת 

שערך�

14ב� )א( סברה ועדת הערר כי יש מקום לכאורה למנות שמאי מינוי שמאי מייעץ 
הסוגיות  בירור  לשם  לחוק  198)ו()2(  בסעיף  כאמור  מייעץ 
ראש  ליושב  לפנות  היא  רשאית  בערר,  הכרעה  הטעונות 
מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ כאמור, 
בערר,  הצדדים  בנוכחות  זה  בעניין  דיון  שקיימה  בלי  אף 
ובלבד שקודם לפנייתה תודיע על כך לצדדים ותאפשר להם 

להגיש את טענותיהם בכתב בעניין זה� 

שמאי  מועצת  ראש  ליושב  הוועדה  ראש  יושב  )ב( פניית 
הטופס  לפי  תוגש  מייעץ  שמאי  שימנה  בבקשה  המקרקעין 
דין  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  הראשונה  שבתוספת 
מייעץ(,  שמאי  או  מכריע  שמאי  לפני  להכרעה  בבקשה 

התשס"ט-32008, בשינויים המחויבים�

הארכת מועדים

_________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450�

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 114; התשס"ז, עמ' 471�

3 ק"ת התשס"ט, עמ' 194�

החלפת תקנה 14 
והוספת תקנות 

14א עד 14ג
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שאלות לשמאי 
מייעץ והתייצבותו 

לדיון

רשאית  לוועדה,  דעתו  חוות  את  מייעץ  שמאי  14ג� )א( הגיש 
הוועדה להגיש לשמאי המייעץ ולאפשר לצדדים להגיש לו 
עליהן  ישיב  המייעץ  והשמאי  בכתב,  שאלות  באמצעותה, 
בכתב בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותן; סברה הוועדה שאין 
להציג שאלה מסוימת לשמאי המייעץ, לא תועבר השאלה 

לעיונו�

)ב( סברה הוועדה כי לצורך בירור הערר יש צורך בהצגת 
חוות הדעת לפניה בידי השמאי המייעץ, תזמן את השמאי 
המייעץ לדיון בערר כדי שיציג את חוות הדעת שערך; לא 
יציגו הצדדים שאלות לשמאי המייעץ, אלא בהתאם לתקנת 

משנה )א(�"

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(
נאמן יעקב  )חמ 3-2677(  

שר המשפטים   

תקנות המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )ערבות בנקאית(, 
התשע"א-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, ובהסכמת המפקח, אני מתקין תקנות אלה:

1� נוסח הערבות הבנקאית לעניין סעיף 2)1( לחוק יהיה כאמור בתוספת�

2� תחילתן של תקנות אלה  90 ימים מיום פרסומן�
3� תקנות אלה יחולו על ערבויות בנקאיות שניתנו מיום תחילתן ואילך�

תוספת
)תקנה 1(

ערבות לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה-1974

תאריך ������������������������

לכבוד: ������������������������������� )להלן - הרוכש(�

כללי

פרטי הדירה - גוש, חלקה; תכנית, מגרש; מספר הבניין, מספר הדירה )להלן - הדירה(� 

פרטי המוכר ���������������������� )להלן - המוכר(�

פרטי הבנק מוציא הערבות ����������������������������� � 

מהות הערבות

הרינו ערבים בזה כלפיכם בסכום של �������������������������, ששילמתם למוכר על חשבון מחיר הדירה 
)להלן - סכום הערבות(, וזאת במקרים האלה )להלן - העילות למימוש הערבות(:

אם המוכר לא יוכל להעביר לכם בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת 
עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית )למעט עיקול שהוטל לבקשתכם או 

נוסח הערבות 
הבנקאית

תחילה

תחולה

_________
1 ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשס"ח, עמ' 418�
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כנגדכם( או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים 
נוצרה  נסיבות שבהן  או מחמת  הצווים(,   - )להלן  הקרקע  בעל  נגד  או  המוכר  נגד  שניתנו 
מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה 

מניעה מוחלטת לעניין זה�

הפרשי הצמדה

בחוזה המכר; בהעדר  להלן, בהתאם לאמור  יישא הפרשי הצמדה כמפורט  סכום הערבות 
קביעה בחוזה המכר תחול הצמדה למדד תשומות הבנייה כמפורט להלן�

)יש לסמן אחת מחלופות אלה, התואמת את האמור בחוזה המכר, או לחלופין למחוק את שתי 
החלופות המיותרות(�

צמוד למדד התשומות בבנייה למגורים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  א� 
ולמחקר כלכלי, או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה, בין אם יהיה בנוי על אותם 

נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו�

אם המדד ביום התשלום יעלה על מדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הערבות, כשהוא 
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד; אם המדד ביום התשלום ירד ממדד הבסיס, 
נשלם לכם את סכום הערבות כפי שהוא; "מדד הבסיס" - המדד הידוע ביום תשלום 

הכספים למוכר� 

צמוד למדד המחירים לצרכן, שהוא מדד המחירים, כולל פירות וירקות, כפי שמפרסמת  ב� 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה, 

בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו�

אם המדד ביום התשלום יעלה על מדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הערבות, כשהוא 
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד; אם המדד ביום התשלום ירד ממדד הבסיס, 
נשלם לכם את סכום הערבות כפי שהוא; "מדד הבסיס" - המדד הידוע ביום תשלום 

הכספים למוכר� 

��������������������� )מטבע החוץ המתאים(, שמפרסם בנק ישראל; אם  צמוד לשער היציג של  ג� 
יבוא במקומו שער העברות והמחאות של  יפרסם את השער האמור,  בנק ישראל לא 

��������������������� )שם הבנק( באותו מועד� 

אם שער ���������������������� )מטבע החוץ המתאים( ביום התשלום יעלה על שער הבסיס, נשלם 
לכם את סכום הערבות, כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית השער; אם השער 
"שער  שהוא;  כפי  הערבות  סכום  את  לכם  נשלם  הבסיס,  משער  ירד  התשלום  ביום 

הבסיס" - השער הידוע ביום תשלום הכספים למוכר� 

מועד התשלום

אנו נשלם לכם כל סכום שתדרשו מאתנו בגבולות סכום הערבות, בצירוף הפרשי ההצמדה 
כמפורט לעיל, וכל עוד לא אירע אירוע המפקיע את תוקף הערבות או המבטל את העילה 
למימוש הערבות, בתוך 60 ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ב������������������������ )יש 
לציין את המקום שאליו על הרוכש לשלוח את הדרישה(, בתנאי שהדירה ריקה מכל אדם 

וחפץ של הרוכש או מי מטעמו, ובתנאי שלדרישתכם יצורפו כל המסמכים שלהלן:

- כתב ערבות זה )מקור(� אם כתב הערבות אבד או הושמד, יצורף במקומו תצהיר 
חתום בידכם ומאומת בפני עורך דין, המפרט את נסיבות האובדן או ההשמדה כאמור;

- עותק מאושר של פסק דין או החלטה אחרת של רשות שיפוטית מוסמכת בישראל, 
ולפיו התקיימה אחת העילות לתשלום על פי הערבות, המפורטות בסעיף ������������ )סעיף 
"מהות הערבות"(� הנכם פטורים מצירוף עותק של פסק דין או החלטה כאמור, כל עוד 
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פסק הדין או ההחלטה כבר מצויים בידי הבנק או בידי בא כוחו, אשר ייצגו בהליכים 
הנוגעים לפסק הדין או ההחלטה כאמור; בעילה של מניעה מוחלטת למסירת החזקה 
בדירה, הנכם פטורים מצירוף עותק של פסק דין או החלטה כאמור, אם הבנק הודיע 

לכם בכתב, כי התקיימה להנחת דעתו מניעה מוחלטת למסירת החזקה בדירה� 

-  התחייבותכם, ולפיה עם קבלת הסכומים על פי ערבות זו הנכם מוותרים על כל 
זכות בדירה; הבנק יהיה רשאי לדרוש מכם, כתנאי לתשלום על פי ערבות זו, להמחות 
לו את כל זכויותיכם בדירה� הבנק יהיה רשאי לדרוש מכם לחתום על כל מסמך הנדרש 

לשם ויתור או המחאה כאמור�

פקיעת הערבות

טרם  אם  ובין  נענתה  וטרם  לתשלום  דרישתכם  אצלנו  התקבלה  אם  בין  תפקע,  זו  ערבות 
התקבלה, וזאת בכל אחד מהמקרים האלה:

1�  בנייתה של הדירה הסתיימה ונמסר לנו מסמך חתום על ידכם, המעיד כי הדירה 
המכר  תקנות  פי  על  הבנייה  השלמת  על  אישור  לנו  נמסר  לחלופין,  או  לכם,  נמסרה 
)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה(, 
נמסרה  שהדירה  והמודיע  אליכם  המופנה  המוכר  של  מכתב  בצירוף  התשל"ז-1976, 

לכם; וכן התקיים אחד התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

המקרקעין  רישום  לשכת  בפנקסי  נרשמה  ולפיו  רישום  נסח  לנו  א� הומצא 
הבעלות או החכירה, לפי העניין, בדירה, על שמכם, כשהיא נקייה מכל שעבוד, 
עיקול או זכות של צד שלישי, למעט אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, 
לבקשתכם או לחובתכם, ולמעט אם השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם 
התחייבות בכתב, ולפיה ביחסים שבינינו לביניכם יראו את הדירה כאילו הוצאה 

מתחולת השעבוד;

רישום  לשכת  בפנקסי  לטובתכם  נרשמה  ולפיו  רישום  נסח  לנו  ב� הומצא 
המקרקעין הערת אזהרה לגבי רכישת הזכות בדירה, או בחלק יחסי של הקרקע 
שעליה הדירה נבנית, הקודמת לכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת, למעט אם זכויות 
אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם, ולמעט אם השעבוד רשום 
על שמנו, ואנו מסרנו לכם התחייבות בכתב, ולפיה ביחסים שבינינו לביניכם יראו 
את הדירה או חלק יחסי של הקרקע שעליה הדירה נבנית, כאילו הוצאו מתחולת 

השעבוד;      

כמשמעותם ישראל  ממקרקעי  היא  הדירה  נבנית  שעליה  הקרקע   ג� אם 
בחוק–יסוד: מקרקעי ישראל: הומצא לנו עותק חתום של חוזה חכירה בין רשות 
מקרקעי ישראל לביניכם, או אישור מרשות מקרקעי ישראל באשר לחתימת חוזה 
כאמור, שבו מתחייבת רשות מקרקעי ישראל להביא לרישום על שמכם של זכות 
מכל  נקייה  כשהיא  שנים,  וחמש  מעשרים  למעלה  של  לתקופה  בדירה  חכירה 
שעבוד או התחייבות לשעבוד, עיקול וכל זכות אחרת לטובת צד שלישי, למעט 

אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם;

 )2(2 2� מסרתם לנו אישור בכתב של מבטח, שאישר המפקח על הביטוח, לפי סעיף 
לחוק, כי הוא מבטח בפוליסה שבה הנכם המוטבים את החזרת הכספים לפי ערבות זו, 

וכי דמי הביטוח שולמו מראש;   

דין,  עורך  בידי  ומאומת  בידכם  חתום  מסמך  לנו  ומסרתם  המכר,  הסכם  3� בוטל 
הפרשי  בצירוף  הדירה  מחיר  חשבון  על  הכספים ששילמתם  לכם  הושבו  כי  המאשר 
הצמדה כאמור בערבות זו, בניכוי כל סכום שעליו הוסכם ביניכם לבין המוכר במסמך 



173קובץ התקנות 6942, י"ד בכסלו התשע"א, 2010�11�21

ביטול ההסכם בכתב או בניכוי כל סכום שנקבע בפסק דין או החלטה אחרת של רשות 
שיפוטית מוסמכת בישראל� 

המחאת הזכויות על פי הערבות

- הזכויות על פי ערבות זו אינן ניתנות להמחאה, אלא בהסכמתנו מראש ובכתב�

- על אף האמור לעיל, אם נתתם לנו הוראה בלתי חוזרת, שאישרנו, לשלם מהסכום המגיע 
רכישת  לצורך  הלוואות  לכם  נתנו  אשר  למבטח,  או  בנקאי  לתאגיד  זו  ערבות  פי  על  לכם 
הדירה )להלן - המוסד הפיננסי(, בגין חובכם בשל הלוואות אלה למוסד הפיננסי כאמור, אנו 
נעביר תחילה את הסכומים האמורים המגיעים למוסד הפיננסי מכם באותה עת� סכומים 
אלה יהיו כפי שימסור לנו המוסד הפיננסי; במקרה שההוראות הבלתי חוזרות שנתתם לנו 
מתייחסות לכמה מוסדות פיננסיים בדרגה שווה, היחס בין הסכומים שנעביר להם כאמור 

יהיה על פי חלקם היחסי בהלוואות שנתנו לכם בשל רכישת הדירה� 

ערבות לשניים או יותר

הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, על הדרישה על פיה להיעשות על ידי כולם יחד, וכל 
תשלום על פיה ייעשה על ידינו לכולם יחד� 

�����������������������������������������������                      
                           חתימה וחותמת הבנק

ל' בחשוון התשע"א )7 בנובמבר 2010(
אטיאס אריאל  )חמ 3-4076(  

שר הבינוי והשיכון   

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל( )תיקון(, התשע"א-2010
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12)א( לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-
11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים 

לאמור: 

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל(, התש"ע-22010 )להלן   �1
- הצו העיקרי( -

)1( בהגדרה "בעל מטען", במקום "לעניין" יבוא "לרבות מי מטעמו, או שלוחו שהורשה 
כדין והוא עובד בשביל בעל המטען בלבד או שהוא סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני 

המכס, התשכ"ה-31964, ולעניין";

הקבועים  התנאים  "ובהתקיים  יבוא  בסופה   ,)2( בפסקה  מסוכן",  "חומר  )2( בהגדרה 
בקוד לסיווגו ככזה";

)3( אחרי ההגדרה "ש"ח" יבוא:

""שטח מספנות ישראל" - כהגדרתו בכתב ההסמכה של חברת מספנות ישראל 
בע"מ להיות תאגיד מורשה לפי סעיף 10 לחוק הרשות, אשר נחתם בידי שרי 
תוקן  ואשר   ,)2007 באוגוסט   9( באב התשס"ז  כ"ה  ביום  והתחבורה  האוצר 

ביום ד' באדר ב' התשס"ח )11 במרס 2008(;"�

תיקון סעיף 1

_________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192�

2 ק"ת התש"ע, עמ' 1074�

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 16�
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2� בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום פסקה )1( יבוא: 
")1( חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ, חברת נמל אילת בע"מ וחברת 

מספנות ישראל בע"מ שהוסמכו לפי סעיף 10 לחוק הרשות )להלן - חברות הנמל(�"

3� בסעיף 4)א( לצו העיקרי, במקום פסקה )1( יבוא:
ישראלי במינהל הציבורי,  ")1( סכום של שכר עבודה חודשי ממוצע למשרת שכיר 
שוטפים  במחירים  הנתון  מקוריים,  נתונים  לפי  האחרונים,  החודשים  עשר  בשנים 
 - לישראל  בירחון הסטטיסטי  יא/8  בלוח  לסטטיסטיקה  שמפרסמת הלשכה המרכזית 

"�53%

4� בסעיף 7 לצו העיקרי -
)1( בסעיף קטן )א( -  

)א( ברישה, המילה "שירותים" - תימחק;

לניטול  זה  צו  לפי  "ולרבות תוספות לדמי הניטול  יבוא  )1(, בסופה  )ב( בפסקה 
מטען כאמור, מלבד תוספות לפי סעיפים 13)2(, )4(, )5( ו–)8()ב(, 14)1( ו–17)3(, )4(, 

)5( ו–)6(";

)ג( בסופו יבוא:

")3( תוספות לדמי הניטול לפי סעיף 13)3(, )7(, )8()א( ו–)9(, לכל מטען לרבות 
מכולה ומטען בגלנוע";

)2( בסעיף קטן )ב( - 

)א( ברישה, המילה "שירותים" - תימחק;

)ב( במקום פסקה )1( יבוא:

תוספות  לרבות  בייבוא,  רכב  שאינו  בגלנוע  מטען  או  מכולה  ")1( ניטול 
לדמי הניטול לפי צו זה לניטול מכולה או מטען כאמור, למעט תוספות לפי 

סעיפים 13)3(, )7(, )8()א( ו–)9(, ו–20)1(";

)ג( בסופו יבוא:

")5( פעולה לפי סעיף 22;

)6( תוספות לדמי הניטול לפי סעיפים 13)2(, )4(, )5( ו–)8()ב(, 14)1(, ו–17)3(, 
)4(, )5( ו–)6(, לכל מטען לרבות שאינו מכולה או מטען בגלנוע�";

)3( במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

הרציף,  על  מטען  עיתוק  בעד  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  ")ג( על 
המכלה, תוספת לדמי ניטול לפי סעיף 20)1(, ניטול מטען במעבר ומטען בהעברה 

חופית ישלם מזמין השירות�"

5� בסעיף 13 לצו העיקרי, במקום סודר 8 יבוא:
מטען  לאותו  הבסיסיים  הניטול  מדמי   20% יצוא  ביטול  על  הודעה  )א( ניתנה   )8("

הנמצא בנמל והמטען מטען בהתאם לסוג המסירה בפועל הוחזר ללקוח�

מטען  לאותו  הבסיסיים  הניטול  מדמי   20% יצוא  ביטול  על  הודעה  )ב( ניתנה 
הנמצא בנמל והוא מטען בהתאם לסוג המסירה בפועל�"

6� בסעיף 17)9( לצו העיקרי, בטור א', אחרי "מ–500 טונות" יבוא "לאנייה"�

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 13

תיקון סעיף 17
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)1(, במקום "מפקח כלי שיט  ב', "התוספת", שלצד סודר  בסעיף 30 לצו העיקרי, בטור   �7
הנמל שאיננה" יבוא "מפקח כלי שיט שהיא איננה"�

8� סעיף 40 לצו העיקרי - יימחק� 
בסעיף 41)א( לצו העיקרי, במקום המילים "בעל האנייה" יבוא "מזמין שירותי הניטול   �9

בעד אותו מטען"�

10� בסעיף 42)ב( לצו העיקרי -
)1( בפסקה )4( - 

)א( אחרי "מסוימים" יבוא "למעט מטען המפורט בפסקה )2(";

)ב( אחרי "בתוספת הרביעית" יבוא "ולגבי הנסיבות המפורטות בטור א' בתוספת 
השישית - לפי טור ב' שבה";

)2( אחרי פסקה )4( יבוא:

")5( במסוף הנפט של קצא"א בנמל אילת, ישלם דמי תשתית, בעל מטען במכלית 
נפט הפוקדת את הנמל, המיובא לשם צריכה בישראל או לניצול לצרכים בישראל 

בלבד�"

11� בסעיף 46 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( בעד מסירה או קבלה של מכולה מלאה שהמעבר שלה הוא בשעות הלילה, תזכה 
בדמי  בעל המטען  את  בעבורה,  לגבות  מינתה  מי שהיא  או  והנכסים  הפיתוח  חברת 

מסירה או דמי קבלה, לפי העניין, כדלקמן:

טור א'
תאריך

טור ב'
 דמי המסירה או דמי הקבלה,
לפי העניין, בשקלים חדשים

התשע"א בטבת  כ"ד  יום   )1( עד 
)31 בדצמבר 2010(

150

התשע"א בטבת  כ"ה   )2( מיום 
כ"ד  יום  עד   )2011 בינואר   1(
באדר א'  התשע"א )28 בפברואר 

)2011

100

התשע"א א'  באדר  כ"ה   )3( מיום 
)1 במרס 2011( ואילך

"75

בטבת  ט"ו  ליום  "העדכני  יבוא  ב–4"  "מוכפל  במקום  ברישה,  העיקרי,  לצו   49 בסעיף   �12
התש"ע )1 בינואר 2010("� 

13� בסעיף 52)א()4( לצו העיקרי - 
)1( אחרי "לאגרת מגדלור", פעמיים, יבוא "בשינויים המחויבים";

)2( המילים "174, 174א" - יימחקו�

14� במקום סעיף 54 יבוא: 

54� )א( הוראות צו זה לא יחולו לגבי שירותי נמל המסופקים "סייג לתחולה
לכלי שיט שעגנו בנמל קודם ליום התחילה� 

תיקון סעיף 30

ביטול סעיף 40

תיקון סעיף 41

תיקון סעיף 42

תיקון סעיף 46

תיקון סעיף 49

תיקון סעיף 52

החלפת סעיף 54
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לפי נמל  שירותי  לגבי  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף   )ב( על 
פרק ג' המסופקים לכלי שיט שעגינתו בנמל החלה קודם למועד 
יום כ"ד בטבת התשע"א  התחילה ונמשכה באופן רצוף עד 
בטבת  כ"ה  ביום  זה  צו  של  תחילתו   ,)2010 בדצמבר   31(

התשע"א )1 בינואר 2011(�"

15� בסעיף 55 לצו העיקרי - 
)1( בפסקה )1(, אחרי "רכב ביבוא" יבוא "לפי סעיף 7)ב()1(";

)2( בפסקה )2(, במקום "ומטען בגלנוע שאינו רכב ביבוא" יבוא "מטען בגלנוע שאינו 
רכב בייבוא, ומטען שהוא גרעינים ומוצרי גרעינים, לפי סעיף 7)א()1("�

16� בסעיף 57)ב(, המילים "ונמסר במסירה עקיפה"  -  יימחקו�
17� בסעיף 58 לצו העיקרי - 

)1( במקום ההגדרה "כתבי ההסמכה" יבוא: 

""כתבי ההסמכה" - כתב ההסמכה של חברת נמל חיפה בע"מ, כתב ההסמכה 
בע"מ,  אילת  נמל  חברת  של  ההסמכה  וכתב  בע"מ  אשדוד  נמל  חברת  של 
להיות חברת נמל לפי סעיף 10 לחוק הרשות, שנחתמו על ידי שרי האוצר 

והתחבורה ביום ו' באדר א' התשס"ה )15 בפברואר 2005(;";   

)2( במקום האמור בסעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב( חברת הנמל הנוגעת בדבר תגבה או תזכה בעבור חברת הפיתוח והנכסים, 
בעד  המשתלמים  התשתית  דמי  את  ו–46)ב(,  41)ב(  בסעיפים  האמור  אף  על 
המטענים שנמסרו בשטח חברת הנמל, ואת דמי המסירה ודמי הקבלה, ותעבירם 
במלואם ישירות אל חברת הפיתוח והנכסים או אל בעל המטען, לפי העניין, על 
פי נוהל שהמנהל יורה עליו, לאחר שנתן לחברת הפיתוח והנכסים ולחברות הנמל 

הזדמנות להשמיע את טענותיהן�";

)3( בסעיף קטן )ג(, אחרי "בשטח חברת הנמל" יבוא "או בשטח מספנות ישראל"�

18� בתוספת השנייה לצו העיקרי - 
)1( בפרט 6�1, בטור ב' לצדו, במקום "183" יבוא "184";

)2( בפרט 14�1, בטור ב' לצדו, במקום "51" יבוא "52";

)3( בפרט 17�2,  בטור א' לצדו,  אחרי  "רכב אחר" יבוא "*";

)4( בפרט 5�3, בטור ג' לצדו,  בעמודה "2019 ואילך", במקום "1�4" יבוא "4";

)5( בפרט 10�3, בטור א' לצדו, המילה "אחודה" - תימחק;

)6( בפרט 13�4, בטור א' לצדו, אחרי "רכב אחר" יבוא "*";

)7( בפרט 17�4, בטור א' לצדו, המילה "אחודה" - תימחק;

)8( בפרט 4�5, בטור א' לצדו, במקום "*" יבוא "**";

)9( בפרט 6,  בטור א' לצדו, בסופו יבוא "או בשטעון";

)10( במקום ההערה המסומנת בכוכבית והמצויה תחת הטבלה יבוא:

"* במטען שהוא רכב אחר דמי התשתית הם לכל יחידה; 

** במטען במעבר שהוא רכב, תעריף הניטול הוא ליחידה ותעריף דמי התשתית לכל 
טונה, ולמטען במעבר שהוא רכב אחר, תעריף הניטול ודמי התשתית הוא לכל טונה�"  

תיקון סעיף 55

תיקון סעיף 57

תיקון סעיף 58

תיקון התוספת 
השנייה
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19� בתוספת הרביעית לצו העיקרי -
)1( לצד "מכולה מלאה 20 רגל/40 רגל" שבטור "סוג המטען", במקום "עד 20,000 ש"ח" 

שבטור "ערך המטען בש"ח" יבוא "מ–1 ש"ח עד 20,000 ש"ח";

)2( במקום האמור לצד "מלט" שבטור "סוג המטען" יבוא:

ערך המטען
2010201120122013201420152016201720182019בש"ח

0")2()4()4()5()6()8( )9( )10()11("כל ערך

20� אחרי התוספת  החמישית לצו העיקרי יבוא:

"תוספת שישית
)סעיף 42)ב()4((

1� בתוספת זו - 

"השבה" - תוספת או הנחה לדמי תשתית;

"מכולת תקן" - מכולה שמשקלה 3�16 טונות;

"משקל המטען" - משקלו של מטען השייך לבעל מטען פלוני;

"משקל המכולה" - המשקל הכולל של המטען במכולה, בלא משקל המכולה עצמה;

"רשימון" - כמשמעותו בפקודת המכס4�

ב'  טור  לפי  יהיה  להלן  א'  שבטור  בנסיבות  בעדו  ההשבה  וחישוב  מטען  ערך  קביעת   �2
שלצדו:

סודר
טור א'

הנסיבות

טור ב'
 קביעת ערך המטען

וחישוב ההשבה

כאשר 1� הנמל  בשער  שחרור 
כולל  המטען  בעד  הרשימון 

מכולה מלאה אחת בלבד

בתוספת  הקבוע  לפי  ההשבה  סכום 
המטען  לערך  בהתאם  יחושב  הרביעית 

ברשימון�

כאשר 2� הנמל  בשער  שחרור 
הרשימון בעד המטען כולל כמה 

מכולות מלאות

על  למכולה  ממוצע  מטען  ערך  חישוב 
במספר  הכולל  המטען  ערך  חלוקת  ידי 
המכולות, ועל פי הערך הממוצע חישוב 
השבה בסכום זהה לכל מכולה ברשימון 

כאמור בפרט 1�

כאשר 3� הנמל  בשער  שחרור 
הרשימון כולל מטען מסוג מכולה 
מלאה אחת או יותר ומטען מסוג 

אחר

חישוב ערך ממוצע לכל טונה מטען ברשימון, 
הערך  הפחתת  במכולות,  המטען  לרבות 
מהערך  במכולה  שאינו  למטען  שחושב 
הכולל וקביעת ערך ממוצע לכל מכולה; על 
פי ערך זה תחושב ההשבה בסכום זהה לכל 

מכולה ברשימון  כאמור בפרט 1�

שחרור בשער הנמל של מטען 4�
הנפרק ממכולה בנמל

במשקל  יחולק  ברשימון  המטען  ערך 
המטען ויוכפל במשקל המכולה; התוצאה 
למכולה  ההשבה  סכום  למציאת  תשמש 
במשקל  יחולק  זה  סכום   ;1 בפרט  כאמור 

המכולה ויוכפל במשקל המטען�

תיקון התוספת 
הרביעית

הוספת תוספת 
שישית

_________
4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39�



קובץ התקנות 6942, י"ד בכסלו התשע"א, 2010�11�21 178

סודר
טור א'

הנסיבות

טור ב'
 קביעת ערך המטען

וחישוב ההשבה

או 5� אחת  מלאה  מכולה  יציאת 
ולשחרור  לריקון  מהנמל  יותר 

במסוף עורפי

א�  כאשר אין מידע לגבי משקל המכולה 
- ההשבה תחושב לפי מכולת תקן:

יחולק במשקל  משקל מכולת התקן 
יוכפל   זה  וסכום  ברשימון  המטען 

בערך המטען ברשימון;

סכום  למציאת  תשמש  התוצאה 
 ;1 בפרט  כאמור  למכולה  ההשבה 
מכולת  במשקל  יחולק  זה  סכום 

התקן ויוכפל במשקל המטען�

משקל  לגבי  מידע  קיים  ב� כאשר 
המכולה  - משקל המכולה יחולק במשקל 
בערך  יוכפל  זה  וסכום  ברשימון  המטען 

המטען ברשימון; 

התוצאה תשמש למציאת סכום ההשבה 
למכולה כאמור בפרט 1; סכום זה יחולק 
במשקל המכולה ויוכפל במשקל המטען� 

או 6� אחת  מלאה  מכולה  יציאת 
במסוף  לשחרור  מהנמל  יותר 

עורפי, בלא ריקון

על  למכולה  ממוצע  מטען  ערך  חישוב 
במספר  הכולל  המטען  ערך  חלוקת  ידי 
חישוב  הממוצע  הערך  פי  ועל  המכולות, 
ברשימון  מכולה  לכל  זהה  בסכום  השבה 

כאמור בפרט 1�

יותר 7� או  אחת  מלאה  מכולה 
הוצהר  שלא  בשטעון  או  במעבר 

מראש

אין השבה

טעינה לאנייה של מכולה מלאה 8�
לנמל   שהוכנסו  יותר  או  אחת 

מלאות או שהומכלו בנמל

בוודאות  לזהות  ניתן  שבהם  במקרים  א� 
אחת  מכולה  מהווה  ברשימון  המטען  כי 
בהתאם  יחושב  ההשבה  סכום  מלאה, 

לערך המטען ברשימון כאמור בפרט 1�

בוודאות  לזהות  ניתן  שבהם  ב� במקרים 
את כמות המכולות ברשימון, יבוצע חישוב 
פי ערך ממוצע למכולה כאמור  על  השבה 

בפרט 2�

ג� במקרים שבהם לא ניתן לזהות בוודאות 
מיוחס  שאליהן  המכולות  כמות  את 
שהוטענו,  המכולות  כלל  מתוך  הרשימון 

חישוב ההשבה ייעשה כלהלן: 
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המטען  משקל  בין  היחס  )1( אם 
עולה  המכולה  משקל  לבין  ברשימון 
של  במספר  זה  יחס  יוכפל   ,10% על 
המטען  ערך  שהוטענו;  המכולות  כלל 
המכולות  במספר  יחולק  ברשימון 
שחושב כאמור; לפי התוצאה שתתקבל 
תחושב ההשבה כאמור בפרט 1; סכום 
המכולות  במספר  יוכפל  ההשבה 

שחושב כאמור;

המטען  משקל  בין  היחס  )2( אם 
אינו  המכולה  משקל  לבין  ברשימון 
עולה על 10%, חישוב ההשבה יבוצע 

בהתאם לאמור בפרט משנה ב�

טעינה לאנייה של מכולה מלאה 9�
אחת או יותר ומטען מסוג אחר

ברשימון  המטען  כי  לזהות  ניתן  כאשר 
מהווה מכולה/ות מלאה/ות ומטען אחר, 
יבוצע חישוב ערך ממוצע לכל טונה מטען 
ברשימון )כולל המכולות(, הפחתת הערך 
הכולל  מהערך  האחר  למטען  שחושב 
אשר  מכולה,  לכל  ממוצע  ערך  וקביעת 
על פיו מחשבים השבה בסכום זהה לכל 

מכולה ברשימון כאמור בפרט 1�

שחרור מהנמל או טעינה לאנייה 10�
של איזוטנק ריק

אין השבה"

מטען  שאינו  אחר  רכב  שהוא  מטען  לעניין   - ו–)10(   )8(  ,)6(  ,)3(18 סעיף  של  תחילתו   �21
במעבר, ביום כ"ג בתשרי התשע"א )1 באוקטובר 2010(�

22� על אף האמור בסעיף 41 לצו העיקרי, כתיקונו בצו זה, בתקופה שעד יום כ"ד בטבת 
התשע"א )31 בדצמבר 2010(, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( בו בא:

")א( דמי תשתית ישלם בעל המטען או מפעיל מחסן מסוף מטענים, ואולם דמי תשתית 
בשל מטען במעבר ישלם מזמין שירותי הניטול בעד אותו מטען; לעניין זה, "מחסן מסוף 

מטענים" - כהגדרתו בסעיף 46�" 

ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2722(

ץ ני י בל שטי ו י

שר האוצר

כ"ץ ישראל 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תחילה

הוראת שעה
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