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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(, 
התשע"ד-2014

מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–42)ג(   29  ,18  ,12  ,7 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 

13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -    1
במסגרת  הזרמה  שירותי  הנותנת  חברה  שמבצעת  ביניים  אחסון   - במעבר"  "אחסון 

ההזרמה, אף בלא בקשה או הסכמה של לקוח;

"אחסון מחויב" - אחסון מלאי חירום או אחסון במעבר;

אחסון  למעט  חודשים,   6 על  העולה  לתקופה  נפט  מוצרי  אחסון   - מסחרי"  "אחסון 
מחויב;

"אחסון תפעולי" - אחסון מוצרי נפט לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים;

"דלף מוכר" - כמות שצו זה מכיר בה כאבדני דלק מאושרים במהלך הזרמה או אחסון 
תפעולי של דלק, ומחושבת על פי השיעור המפורט בפרט 20 לתוספת;

"דלק" - נפט גולמי או מוצרי נפט; 

"החכרה" - החכרה של נפח אחסון ומתן שירותי אחסון של דלק, שהתשלום בעדה 
מחושב לפי נפח האחסון שהוסכם עליו, ולא על פי כמות הדלק שאוחסן בפועל;

"המנהל" - מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים;

"חברה מובילה" - החברה שעל פי נתוניה חושב התעריף הרלוונטי, תש"ן או קמ"ד 
לפי העניין;

"חברת תשתית" - גוף הנותן אחד או יותר משירותי התשתית;

"חודש החיוב" - החודש שבו הוענקו שירותי התשתית;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מחיר ייחוס" - מחיר המחושב לפי סעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)מחירים מרביים בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, בין שמחיר המוצר שלגביו 
מחושב מחיר הייחוס נמצא בפיקוח לפי הצו האמור ובין שהוסר ממנו פיקוח 

כאמור; 

פי  של  הפרטה  מסמכי  שלפי  באשדוד  האחסון  במיתקן  מכלים   - המעבר"  "מכלי 
גלילות מפעילת המיתקן מחויבת להחכירם לתש"ן;

בהם  נותנת  שתש"ן  תש"ן,  של  דרום  אשקלון  האחסון  באתר  מכלים   - חוף"  "מכלי 
שירות לשם יבוא ויצוא של תזקיקים, למעט מכל שהחכירה;

כשהם  נפט  של  ופחמימנים  אספלט  וכן  )הידרוקרבונטים(,  ניגר  נפט   - גולמי"  "נפט 
מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו, בין שהנפט הובא מחוץ לארץ 

ובין שהופק בישראל;

"מוצרי נפט" - בנזין לסוגיו, נפטא, קרוסין, סולר לסוגיו;

הגדרות

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

 ;67 עמ'  התשס"ד,   ;861 ועמ'   751 עמ'  התשס"ג,   ;901 ועמ'   206 עמ'  התשס"א,   ;262 עמ'  התשנ"ג,  ק"ת   2
התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779 
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"מלאי חירום" - מלאי שחברת תשתית מחויבת לאחסנו על פי דין, או שלקוח של 
חברת תשתית מחויב להחזיקו לפי דין, או שהוא התחייב כלפי המדינה להחזיקו 

לצורכי חירום;

"ניפוק בצפון" - ניפוק מוצרי נפט בבית הזיקוק בחיפה ובמיתקני חברות שיווק דלק 
בצפון;

"ניפוק מוצרי נפט" - ניפוק מוצרי נפט למכליות כביש ורכבות, כולל אחסון תפעולי 
לפני הניפוק;

"קמ"ד" - חברת קו מוצרי דלק בע"מ;

"שירות הזרמה" - שירות הזרמה של מוצרי נפט;

אחד  כל  לרבות  נפט,  מוצר  או  נפט  של  וניפוק  הזרמה  אחסון,   - תשתית"  "שירות 
כאשר  בה  ב'  שבטור  הפירוט  לפי  בתוספת  א'  בטור  המפורטים  השירותים  מן 
הוא ניתן בהתאם לתקני שירות שמסר לה המנהל מזמן לזמן, ומופקדים לעיון 

במשרדו )להלן - תקני השירות(;

"תש"ן" - חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 

ה'  פרק  חל  שעליהם  והשירותים  המצרכים  בדבר  להודעה   10 בפרט  האמור  אף  על    2
לחוק -

על ניפוק בצפון לא יחול פיקוח;  )1(

רמת הפיקוח אשר תחול על ניפוק מוצרי נפט תהיה בקשה להעלאת מחירים לפי   )2(
פרק ו' לחוק;

רמת הפיקוח אשר תחול על אחסון מסחרי של מוצרי נפט תהיה דיווח על רווחיות   )3(
ומחירים לפי פרק ז' לחוק 

חברת תשתית תגבה בעד שירות תשתית שמנוי בתוספת מחיר שלא יעלה על המחיר    3
הנקוב לצדו של השירות בטור ד' בתוספת לפי יחידות חיוב בטור ג' לצדו )להלן - 

מחירים לשירותי תשתית( לפי צו זה 

מקבל שירות הזרמה ישלם את תעריף ההזרמה בעד הכמות שהוזרמה בעבורו;  )א(    4
נוסף על כך ישלם  סכום השווה לערכו של הדלף המוכר, המחושב לפי מחיר הייחוס 

של המוצר שבעבורו ניתן שירות הזרמה, במועד ההזרמה 

הדלף ייגבה פעם אחת, במועד התשלום בעבור ההזרמה בעד כל כמות שהוזרמה,  )ב( 
במהלך  בהם  אוחסן  שהדלק  המכלים  ובמספר  ההזרמה  במרחק  התחשבות  בלא 

ההזרמה 

לא ייגבה כל תשלום נוסף בשל הדלף  )ג( 

מלאי  אחסון  בעד  ישלם  במעבר,  אחסון  למעט  מחויב,  אחסון  של  שירות  מקבל  )א(    5
לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, תעריף החכרה או תעריף אחסון תפעולי, 

על פי בחירתו  

חישוב תעריף החכרה יבוצע כלהלן: )ב( 

דמי  ישלם   - דווקא  מסוים  באתר  מלאי  לאחסן  השירות  מקבל  ביקש  לא   )1(
חכירה המחושבים לפי הכמות שביקש לאחסן;

מחירים מרביים

רמות פיקוח

דלף

אחסון
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השירות  נותן  של  מסוים  באתר  יתבצע  האחסון  כי  השירות  מקבל  ביקש   )2(
- ישלם מקבל השירות בעד מכל שלם, שהוא המכל הקטן ביותר באותו אתר 
אחסון, שיכול להכיל את כל כמות המלאי שביקש לאחסן בעבורו, ואם הכמות 
עולה על הכמות שניתן לאחסן במכל הגדול ביותר באתר - ישלם כאילו המלאי 
הוא  החכורים  במכלים  הפנוי  האחסון  נפח  כי  המבטיח  באופן  במיתקן  אוחסן 
המזערי;  אין באמור כדי לחייב את נותן השירות לאחסן את המלאי במכלים 
או  השירות,  מקבל  שיבקש  אחר  מסוים  במכל  התשלום,  חושב  נפחם  פי  שעל 

במכל המשרת בלעדית את מקבל השירות;

או  שירות,  מקבל  שחכר  במכל  תפעולי  מלאי  תשתית  שירות  נותן  אחסן   )3(
החכיר נותן שירות תשתית את המכל למקבל שירות נוסף אחר או יותר, יחושב 

התשלום כלהלן:

בעד מלאי תפעולי שאוחסן במכל, יופחת מתשלום דמי החכירה בעד  )א( 
המאוחסן  התפעולי  המלאי  של  היחסי  לחלק  השווה  יחסי  חלק  המכל, 

מתוך הנפח הכולל של המכל;

החלק  את  החוכר  ישלם   - יותר  או  אחד  נוסף  ללקוח  המכל  הוחכר  )ב( 
היחסי מתשלום דמי החכירה של המכל כולו השווה לחלקו היחסי מסך 
הנפח המוחכר, כפול 2 1, או את מחיר החכירה של המכל כולו - הנמוך 

מבין השניים 

דיווח  השירות  שנותן  ובלבד  בחודש,   15 יום  עד  יבוצע  החכירה  בעד  התשלום  )ג( 
5 ימים קודם לכן אם המכל היה בשימוש בלעדי של מקבל השירות באותו חודש, 
ואם לא, מה נפח המכל שנחכר באותו חודש וכמות המלאי התפעולי שאוחסן במכל 
באותו חודש; לא דיווח נותן השירות על הכמות, ישלם החוכר את חלקו היחסי של 
הנפח שהוחכר לו מתוך נפח המכל כולו  כפול 2 1 או את דמי החכירה של המכל כולו 

- הנמוך מבין השניים 

ביקש מקבל שירות שאחסן מלאי לתקופה קצרה מ–6 חודשים להמשיך לאחסן  )ד( 
מלאי באחסון מסחרי לאחר תום שישה חודשים, ישלם בעד כל התקופה את התעריף 
המסחרי שהוסכם בינו לבין נותן השירות, ואם שילם בעד תקופת האחסון הראשונה 
תעריף תפעולי, תיערך התחשבנות בעד ההפרשים, והלקוח ישלם את ההפרש או יקזז 

אותו ולפי העניין, בתשלום בעד חודש האחסון השביעי 

התעריף  לפי  יחושב  שירות  מקבל  לכל  בתחתיות  המלאי  של  האחסון  תעריף  )ה( 
שהוא משלם בעד מלאי המאוחסן בעבורו באותו מכל שלא בתחתית 

הכמות  תחושב  בפועל,  מאוחסנות  כמויות  מחושבות  שבו  זה  בצו  מקום  בכל  )ו( 
הכמות  של  מהסכום  מחצית  לפי  החודש  מימות  אחד  בכל  המאוחסנת  היומית 
שנמדדה במכל ביום הראשון של החודש )יתרת פתיחה( ושל הכמות שנמדדה במכל 

בסוף החודש )יתרת סגירה( 

במכלי  אחסון  בעד  אחסון  דמי  תשלם  לא  דלק,  המייצאת  או  המייבאת  חברה  )ז( 
העולה  תקופה  במשך  החוף  במכלי  אוחסן  הדלק  אם  השלישי,  השבוע  מן  אלא  חוף, 
אוניית  לארץ  הגיעה  החוף  במכלי  האחסון  תקופת  במהלך  אם  ואולם  שבועיים;  על 
דלק נוספת, ומכלי החוף דרושים לצורך קליטת הדלק שנפרק מן האנייה, רשאית תש"ן 
האחסון תעריף אחסון תפעולי, אף  למכלים אחרים ולגבות בעד  להעביר את המלאי 
קודם לחלוף שבועיים; חברה שחוכרת מכל באותו אתר לא תשלם בעד שימוש במכלי 
חוף, אלא אם כן המלאי שלה אוחסן תקופה מסוימת במכלי החוף, ובעד תקופה זו בלבד  
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בעד חכירת מכלי המעבר באשדוד תשלם תש"ן לפי גלילות תעריף החכרה לכל  )א(    6
הנפח המרבי המותר למילוי של המכל המוחכר 

לקוח שקיבל מתש"ן שירות אחסון במכלי המעבר, ישלם לתש"ן בסוף כל חודש  )ב( 
אחסון  תעריף  לפי  בפועל,  בעבורו  שאוחסנה  הכמות  בעד  המחושבים  אחסון  דמי 

תפעולי 

נוסף על כך רשאית תש"ן לגבות מלקוחותיה סכום שיכסה את ההפרש שבין 90%  )ג( 
מהסכום ששילמה לפי סעיף קטן )א( לבין הסכום שגבתה לפי סעיף קטן )ב(, באופן 

שלהלן:

בכל  החודשים  לשלושת  מצרפי  באופן  יחושב  לקוח  כל  שישלם  הסכום   )1(
רבעון ולכלל המוצרים, וישולם בידי הלקוח ברבעון הבא, בשלושה תשלומים 

שווים שיבוצעו במועד התשלום בעד שירותי התשתית; 

חלקו היחסי של כל לקוח יחושב בידי תש"ן באופן שהיא מחשבת את חלקם   )2(
היחסי של הלקוחות בתחתיות, בלא התפלגות למוצרים  

תש"ן לא תהיה רשאית לגבות תשלום לפי סעיף קטן )ג(, אלא אם כן מסרה למנהל  )ד( 
עד היום ה–10 בכל רבעון את הנתונים ששימשו לחישוב התשלום בעד הנפח הריק 
של המכלים, את פירוט חישוב החיוב של כל צרכן במכלי המעבר ברבעון שחלף ואת 
הפירוט לפי לקוח של הכנסות תש"ן בעד אחסון בפועל והחלק הריק במכלי המעבר 

באותה תקופה  

התברר ביום פרסומו של מדד, שהמדד השתנה בשיעור של 3 אחוזים או יותר  )א(    7
המחירים  יתעדכנו  הקודם,  העדכון  יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  לעומת 
שלאחר  בחודש  הראשון  העבודה  ביום  כאמור  המדד  שינוי  שיעור  לפי  שבתוספת 

פרסום המדד 

המחירים  יתעדכנו  שנה,  כל  של  אוקטובר  בחודש  הראשון  העבודה  ביום  )ב( 
העבודה  ביום  כאמור,  התייעלות,  מקדם  בניכוי  המדד  שינוי  שיעור  לפי  שבתוספת 

הראשון בחודש שלאחר פרסום המדד, לפי הנוסחה שלהלן:

 P
1 

=  P
0
 * )1+M( * )1-i%(n/12

ביום העבודה הראשון בחודש אפריל של כל שנה יתעדכנו המחירים שבתוספת  )ג( 
לפי שינויי מדד וכמויות לכל מחיר, למעט מחירים שצוין לגביהם בטור ה' שבתוספת 

"בלא עדכון כמויות", לפי הנוסחה שלהלן: 

 P
1 

=  P
0
 * )1+M( * )1-i%(n/12

           )1+∆Q*90%(        

בנוסחות שבסעיף זה - 

הכספים  שנת  בתום  שחושב  שנתי  חמש  ממוצע  בין  השינוי  שיעור   -  ∆Q
האחרונה לבין ממוצע חמש שנתי שחושב בתום שנת הכספים שקדמה לה; 

"ממוצע חמש שנתי" - ממוצע  הכמויות השנתי בחמש שנים, שהאחרונה שבהן 
היא זו שהסתיימה קודם למועד העדכון; 

-i- שיעור מקדם ההתייעלות השנתי שהוא 37% 0;

n - מספר החודשים שחלפו מיום 1 באפריל של השנה הקודמת;

מכלי המעבר

עדכון מחירים 
לשירותי תשתית
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M - שיעור שינוי המדד לפי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד ששימש 
לעדכון ב–1 באפריל של השנה הקודמת;

P - המחיר, כפי שהתעדכן ב–1 באפריל של השנה הקודמת;
0

P - מחיר מעודכן 
1

חושב מחיר לפי סעיף זה, והוא עולה על שקל חדש אחד - יעוגל המחיר לאגורות  )ד( 
שלמות; חושב מחיר והוא פחות משקל חדש אחד - יעוגל לעשיריות האגורה; ואולם 

לצורך עדכון המחירים הבא יובאו בחשבון התעריפים שחושבו קודם העיגול 

לצורך ביצוע העדכון לפי סעיף קטן )ג( תעביר חברה מובילה למנהל את הנתונים  )ה( 
הדרושים, לפי דרישת המנהל, עד 1 בפברואר של כל שנה; לא העבירה חברה מובילה 

נתונים כאמור, יחושב התעריף לפי הנוסחה שלהלן:

P
1 

=  P
0
 * )1+M( * )1-i%(n/12

המחיר  מן   97% על  העולה  מחיר  לגבות  רשאית  תהיה  לא  המובילה  החברה  ואולם 
P, הנמוך מבין השניים 

0
המחושב כאמור, או מחיר העולה על 

על אף האמור בסעיף זה, חברה שלא הגישה דיווח על רווחיות כאמור בסעיף 13,  )ו( 
לא תהיה רשאית לגבות מחיר העולה על 97% מהתעריף שהיה בתוקף במועד שבו 

היה עליה להגיש את הדיווח 

המנהל יפרסם את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בסעיפים 4 ו–5, או    8
החלק ממנה שהשתנה, כאמור בסעיף 23 לחוק 

גולמי  נפט  או  נפט  מוצרי  אחסון  בעד  תשלום  לגבות  רשאית  אינה  תשתית  חברת    9
המצוי בצנרת 

חברת תשתית תגבה תשלום בעד הזרמת מוצרי נפט לפי מרחק ההזרמה הקצר ביותר    10
תוספת  בלא  הצרכן,  שקבע  הסופי  ליעד  עד  המוזרם  המוצר  של  המוצא  מנקודת 

הוצאות, שאיבה, ושימוש בצנרת, שהיו לחברת תשתית במהלך ההזרמה 

צו זה אינו חל על בעל זיכיון הרשאי לקבוע את תעריפיו על פי הזיכיון     11
תעריפי שירותי התשתית הנקובים בתוספת, אינם כוללים את המס המוטל על פי חוק    12

מס ערך מוסף, התשל"ו-31975 

שירותי  של  רווחיות  על  המחירים  על  למפקחת  בשנה  פעם  תדווח  תשתית  חברת    13
תשתית, סמוך לחתימת הדוחות הכספיים השנתיים ולא יאוחר מ–1 ביולי בכל שנה 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(, התשנ"ו-41995    14
- בטל 

תחילתו של צו זה ביום העבודה הראשון בחודש שלאחר פרסום צו זה    15

פרסום עדכון 
מחירים לשירותי 

תשתית

אחסון בצנרת

חיוב בעד הזרמה 
בצנרת

מס ערך מוסף

אי–תחולה

דיווח על רווחיות

ביטול צו התשנ"ו

תחילה

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3

ק"ת התשנ"ו, עמ' 220; התשס"ד, עמ' 246   4
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תוספת
)סעיפים 1 ,3, 7)א( ו–)ב(, 8 ו–12(

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

טור ה'
עדכון כמויות

89 10ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1 

 ק"ל נפחהחכרה2 
מכל/חודש

7 62

59 2ק"ל/חודששימוש במכלי חוף3 

94 20ט"מ/חודשאחסון מזוט4 

אחסון נפט גולמי במסוף 5 
הנפט בקרית חיים

82 9ט"מ/חודש

ניפוק מוצרי נפט לקווים 6 
ייעודיים

לקווים  נפט  מוצרי  "ניפוק 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי נפט 
המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

33 5ק"ל

ניפוק מזוט לקווים 7 
ייעודיים

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
אחסון  כולל  למסוף,  בצנרת 

תפעולי לפני הניפוק

בלא עדכון 18 4ט"מ
כמויות

הולכת מוצרי דלק 8  א  
ומזוט בקווים ייעודיים, 

כשהצנרת איננה 
בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, כולל החזר הון, 

אחזקת קווים והגנה קטודית

בלא עדכון 57 39,421ק"מ/שנה
כמויות

הולכת מוצרי דלק  ב  
למשרד הביטחון 

בקווים ייעודיים, למשך 
שלוש שנים

בהתאם לתיקון הנדרש כתוצאה 
מהטלת עלות עודפת על קו זה; 

בעקבות תיקון חישוב תש"ן

בלא עדכון 59 4,538ק"מ/שנה
כמויות

אחזקת קווים ייעודיים 9 
כשהצנרת בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
קווים  אחזקת  למסוף,  בצנרת 

והגנה קטודית

בלא עדכון 35 8,058ק"מ/שנה
כמויות

הזרמה, למעט בקווים שאורכם הזרמת מוצרי נפט10 
קילומטרים,   2 על  עולה  אינו 
היעד  אל  המוצא  מנקודת 
הצרכן,  עליו  שהורה  הסופי 
והשימוש  השאיבה  כל  כולל 
לביצוע  הנדרשים  בצנרת 
ניפוק  כולל  )לא  ההזרמה 

והולכה בקווים ייעודיים(;
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

טור ה'
עדכון כמויות

קבוע  מרכיב  מורכב  המחיר 
הרכיב  )להלן  ליטר  לקילו 
פעם  ישולם  אשר  הקבוע(, 
ליטר,  קילו  כל  בעבור  אחת 
לפי  המשולם  משתנה  ורכיב 
בקילומטרים;  ההזרמה  אורך 
לחברת  ישולם  הקבוע  הרכיב 
למעט  ואנרגיה,  נפט  תשתיות 
תהליך  כל  שבהם  מקרים 
ושימוש  )שאיבה  ההזרמה 
בתי  ידי  על  מבוצע  בצנרת(, 
זיקוק לנפט בע"מ )להלן  בז"ן(, 
ובהם ישולם התשלום הקבוע 

לבז"ן;

הזיקוק  מבתי  הזרמה  א  
מנמל  או  בחיפה 
הדלק בחיפה למיתקני 
חברות  של  הניפוק 

שיווק דלק בצפון

בלא עדכון 24 1ק"לרכיב קבוע
כמויות

08 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

חיפה  בקו  הזרמה  ב  
אלרואי- ובקו  אשדוד 

אשדוד

04 2ק"לרכיב קבוע

070 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמה בכל שאר הקווים 89 1ק"לרכיב קבועג  

111 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמת מוצרי דלק בקו 11 
אשל שיזפון

כלפי  יעוגל  המחושב  הסכום 
מעלה כל סכום שמעל  למחצית 
שעד  סכום  וכל  האגורה, 
כלפי  יעוגל  האגורה  למחצית 
פי  על  מחושב  הסכום  מטה; 
ארה"ב  דולר  של  היציג  הערך 
זה  פרט  התשלום;  ביצוע  ביום 
לא יעודכן כאמור בסעיף 2 לצו, 

על אף האמור בסעיף זה

התעריף ט"מ
שמשלמת 

תש"ן 
לקצא"א 

בעבור 
הזרמה בקו

בלא עדכון 
כמויות
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

טור ה'
עדכון כמויות

כולל שאיבת מוצרי נפט12  נפט,  מוצרי  הזרמת 
אינו  שאורכה  בצנרת  שימוש 
וכן  קילומטרים  שני  על  עולה 
תשתית  לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

56 1ק"ל

לפני שאיבת מזוט13  תפעולי  אחסון  כולל  לא 
השאיבה

48 4ט"מ

תשתית שימוש בצנרת14  לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

356 0ק"ל×ק"מ

הזרמת נפט גולמי בין 15 
מסוף הנפט בקרית חיים 
לבין בית הזיקוק בחיפה

01 3ט"מ

פריקה או טעינה של 16 
מוצרי נפט

10 5ט"מלא כולל אחסון

86 8ט"מלא כולל אחסוןפריקה או טעינה של מזוט17 

פריקה של נפט גולמי 18 
במסוף הנפט בקרית חיים

36 3ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי שיט 19 
במוצרי נפט או במזוט

לפני  תפעולי  אחסון  כולל 
מילוי כלי השיט

03 8ט"מ

אחוז ממחיר המוצר המשולם דלף20 
בלא  הזרמה,  בכל  אחת  פעם 
האחסון  מכלי  לכמות  קשר 
במהלך  בפועל  ששימשו 

ההזרמה  
1  בנזין
2  סולר
3  דס"ל

% ממחיר 
המוצר

0 17%
0 1%
0 1%

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-2722(

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר
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צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק( )מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט 24 יבוא:      1
"25  הרצליה

26  כפר סבא

27  אור יהודה

28  גדרה

29  יבנה

30  צפת

31  שפרעם

32  עראבה

33  קריית אתא

34  עכו

35  ראש העין

36  אשדוד

37  נשר

38  פרדס חנה

39  אלעד

40  תל אביב"

ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(
)חמ 3-4476(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים   

צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה(, התשע"ד-2014
התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת  68ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 17,416 מקומות כליאה    1

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ב, עמ' 1326   1

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשנ"ג, עמ' 103, התשס"ח, עמ' 608; ק"ת התשע"ג,   1

עמ' 1123 

תקן כליאה
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תוקפו של צו זה עד יום ח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 2014(    2
א' באייר התשע"ד )30 באפריל 2014(

)חמ 3-2239(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

כללי ההוצאה לפועל )הוראות לתשלום חובות פסוקים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
אני קובע כללים אלה:

)א( חייב רשאי בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לו אזהרה בתיק פסק דין או בתוך     1
30 ימים מיום המצאת האזהרה בתיקים לביצוע שטר או לביצוע תובענה לשלם את 

החוב בשיעורים  כמפורט בכללים אלה 

)ב( על האמור בסעיף קטן )א(, חייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל )להלן - 
המועדים  חלפו  אם  גם   2 בסעיף  שנקבעו  בשיעורים  החוב  את  לשלם  בקשה  רשם( 
או  לביטול  להביא  כדי  בהגשתה  ואין  החוק  לפי  תוגש  כאמור  בקשה  בו;  האמורים 

לעיכוב של הליכים שננקטו 

בטבלה  א'  בטור  כמפורט  חדשים  שקלים   20,000 על  עולה  אינו  שחובו  )א( חייב    2
שלהלן, רשאי לשלם בכל חודש תשלום מזערי כמפורט בטור ב' שלצדו:  

טור א' 
סכום החוב בשקלים חדשים

טור ב'
 תשלום חודשי מזערי

בשקלים חדשים

250 עד  1,000 

500 מעל 1,000 עד 5,000  

750 מעל 5,000 עד 10,000 

1,000 מעל 10,000 עד 15,000 

1,250 מעל 15,000 עד 20,000 

)ב( חייב שחובו עולה על 20,000 שקלים חדשים רשאי להגיש לרשם בקשה לקביעת 
צו חיוב בתשלומים לפי סעיף 69 לחוק 

החייב  כנגד  לפעול  מהזוכה  למנוע  כדי  אלה  כללים  לפי  חייב  של  בתשלום  אין    3
בהליכים הקבועים בחוק 

ההוצאה  הליכי  כנגדו  יעוכבו  אלה  כללים  לפי  תשלומים  כנגד  כי  המבקש  חייב    4
לפועל, יגיש לרשם בקשה מתאימה לעיכוב הליכים  

אין בכללים אלה כדי למנוע מזוכה או חייב, לפי העניין, המבקש כי יינתן צו לחיוב    5
לצו  בקשה  לרשם  להגיש  אלה,  בכללים  שנקבעו  מהשיעורים  השונה  בתשלומים 
לפי  יכולת  חקירת  לביצוע  בקשה  להגיש  או  לחוק  69ב  או  7א  סעיף  לפי  תשלומים 

סעיף 7 או סעיף 67 לחוק 

תשלום חוב 
לשיעורין

שיעורי התשלום

תשלום אינו מונע 
הליכים על ידי 

הזוכה

הגשת בקשת חייב 
לעיכוב הליכים

הגשת בקשת חייב 
לשינוי שיעורי 

התשלום

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42   1

תוקף
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