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תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-21973 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 5, בתקנת משנה )ד(, במקום "וששת החודשים האחרונים" יבוא 

"ושישה חודשים רצופים מתוך השנה האחרונה".

בתקנה 9א)א( לתקנות העיקריות, המילה "20" - תימחק.  .2
בתוספת לתקנות העיקריות -     .3

במקום פרט 5 יבוא:   )1(

"5. מומחה למחלות 
ריאה

   אחד משלושת המסלולים האלה: 

תואר מומחה ברפואה פנימית או רפואת משפחה; א. 

¼2 שנים, מהן -   

א. שנתיים מחלות ריאה, מתוכן חודש אחד 
במכון למלחמה בשחפת; 

ב. חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ 
נשימתי;

מעבדת  אלה:  ממקצועות  באחד  חודש  ג. 
אונקולוגיה,  אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה, 
רפואה תעסוקתית, אלרגיה, רפואה גרעינית, 
קרדיולוגיה, מכון או מרפאת ריאות בקהילה.

או 

1 שנה ברפואה פנימית; ב. 

¼1 שנים, מהן -   

חודש  מתוכן  ריאה,  מחלות  שנה  א. 
אחד במכון למלחמה בשחפת; 

לטיפול  מוכרת  במחלקה  חודשיים  ב. 
נמרץ נשימתי; 

חודש באחד ממקצועות אלה: מעבדת  ג. 
אונקולוגיה,  אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה, 
רפואה תעסוקתית, אלרגיה, רפואה גרעינית, 
קרדיולוגיה, מכון או מרפאת ריאות בקהילה;

2 שנים רפואה פנימית;   

1 שנה מחלות ריאה.   

או 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ז, עמ' 1199.  2

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 9א

תיקון התוספת
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3 שנים ברפואה פנימית; ג. 

¼2 שנים, מהן -   

חודש  מתוכן  ריאה,  מחלות  שנתיים  א. 
אחד במכון למלחמה בשחפת;

ב. חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ 
נשימתי;

מעבדת  אלה:  ממקצועות  באחד  חודש  ג. 
אונקולוגיה,  אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה, 
רפואה  אלרגיה,  תעסוקתית,  רפואה 
מרפאת  או  מכון  קרדיולוגיה,  גרעינית, 

ריאות בקהילה.";

אחרי פרט 56 יבוא:   )2(

"57. מומחה 
במחלות מטבוליות

האלה:  הרפואה  מענפי  באחד  מומחה  תואר  א. 
נוירולוגיה,  ילדים,  רפואת  משפחה,  רפואת  פנימית, 

גינקולוגיה, אנדוקרינולוגיה;

¼2 שנים, מהן -  ב. 

1 שנה בגנטיקה קלינית;  )1(

¼1 שנה במחלות מטבוליות."  )2(

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .5
ט"ו בחשוון התשע"ט )24 באוקטובר 2018(

)חמ 3-222-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

תקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון לנהיגה ספורטיבית( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

ובאישור  התשס"ו-12005,  הספורטיבית,  הנהיגה  לחוק   33 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון לנהיגה ספורטיבית(, התשע"א-22010, בתקנה 2,   .1
בטבלה -

המשנה  כותרת  תחת  בסמ"ק,  מרבי  מנוע  "נפח  שכותרתו  ב'  בטור  )3()א(,  בפרט   )1( 
"4 פעימות", במקום "120" יבוא "125";

)3()ג(, בטור ד' שכותרתו "גיל הנוהג בשנים הוא לפחות -", במקום "15"  בפרט   )2(
יבוא "14".

ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(
)חמ 3-3688(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשס"ו, עמ' 110.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 12.  2

תיקון תקנה 2

תחילה 
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צו הנהיגה הספורטיבית )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ט-2018

 - )להלן  התשס"ו-12005  הספורטיבית,  הנהיגה  לחוק  7)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק, בפרט 2 -   .1
בפסקה )1()ב(, במקום "120" יבוא "125";  )1(

בפסקה )2(, ברישה, במקום "15 שנים" יבוא "14 שנים";  )2(

בפסקה )3(, ברישה, במקום "15 שנים" יבוא "14 שנים".  )3(

כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-3619-ת1(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשס"ו, עמ' 110;  ק"ת התשס"ו, עמ' 804.  1

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים( )הוראת שעה(
)תיקון(, התשע"ט-2018 

 - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק  15א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הפטורים והמיזוגים, אני קובעת כללים אלה: 

שעה(,  )הוראת  למיזוגים(  נלוות  לכבילות  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי   .1
התשס"ט-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 3, ברישה, המילה "רק" - תימחק. 

בסעיף 4 לכללים העיקריים, המילה "רק" - תימחק.   .2
בכללים העיקריים, אחרי סעיף 4 יבוא:   .3

"פטור לכבילה 
נלווית הנחוצה 

למיזוג ואינה פוגעת 
משמעותית בתחרות

פטור  ו–4,   3 בסעיפים  הקבועים  הפטורים  מן  לגרוע  בלי  4א. 
אשר  למיזוג  נלווית  כבילה  על  יחול  אלה  שבכללים  הסוג 

התקיימו לגביה שני אלה:

של  ניכר  בחלק  התחרות  את  מגבילה  אינה  הכבילה   )1(
שוק המושפע ממנה, או שהיא עלולה להגביל את התחרות 
פגיעה  לפגוע  כדי  בה  אין  אך  כאמור,  משוק  ניכר  בחלק 

משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

עיקרו של המיזוג אינו בהפחתת התחרות או במניעתה."  )2(

בסעיף 5 לכללים העיקריים, במקום "י"ט באדר א' התשע"ט )24 בפברואר 2019(" יבוא   .4
"כ"א בחשוון התשפ"ד )5 בנובמבר 2023(".     

כ"ז בחשוון התשע"ט )5 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3090-ת11(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים                                          נתאשר. 

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

שינוי התוספת 
לחוק

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 4

הוספת סעיף 4א

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

ק"ת התשס"ט, עמ' 577.  2

תיקון סעיף 5
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ט-2018

 - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק  15א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני קובעת כללים אלה:  

שעה(,  )הוראת  משותפים(  למיזמים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי   .1
התשס"ו-22006 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מיזם משותף 

בין מי שאינם מתחרים" יבוא:

""מתחרים" -  לעניין סעיפים 8 ו–9א)ב( בכללים אלה, לרבות כל אחד מאלה:

מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש   )1(
השנים שקדמו לה, התקיימה ביניהם תחרות בעסקים; ואולם לא יראו כמתחרים 
ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל כך בלבד שהספק 

משווק את הטובין גם בעצמו; 

מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש   )2(
השנים שקדמו לה, סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן; ואולם 
לא יראו כמתחרים ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל 

כך בלבד שהספק משווק את הטובין גם בעצמו; 

מי שסביר שהיו מתחרים, כאמור בפסקה )1( או בפסקה )2( אלמלא ההסדר   )3(
הכובל, או מי שמסוגלים לייצר טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן או לספקם 
באופן מיידי שלא באמצעות רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק או מי 
תחליפיים  שהם  טובין  של  להספקה  או  לייצור  הכנות  בביצוע  דעתם  שגילו 
כאמור  בהספקה  או  בייצור  להתחיל  בדעתם  כי  אחרת  בדרך  או  הצרכן  בעיני 

במועד קרוב או מי שסביר שיעשו כן; 

מי שההסדר הכובל נועד להגביל את היותם מתחרים כאמור בפסקה )1( או   )4(
בפסקה )2(; 

לעניין הגדרה זו לא תחול ההגדרה "טובין תחליפיים" שבכללי ההגבלים העסקיים 
)הוראות והגדרות כלליות(, התשס"ו-32006."

בסעיף 2)א( לכללים העיקריים, במקום "שבכללים אלה" יבוא "המנויים בסעיפים 2   .2
עד 9".

בסעיף 3 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א(, במקום "שבכללים אלה" יבוא "המנויים בסעיפים 2 עד 9";  )1(

בסעיף קטן )א()4(, במקום "שבכללים אלה" יבוא "המנויים בסעיפים 2 עד 9".    )2(

בסעיף 5 לכללים העיקריים, לפני "מיזם משותף" יבוא "לעניין סעיפים 2 ו–3".   .4
בסעיף 6 לכללים העיקריים, במקום "כללים אלה" יבוא "סעיפים 2 ו–3".    .5

בסעיף 7 לכללים העיקריים -   .6
מכוח  מתחרים  בין  משותף  למיזם  לפטור  "תנאי  יבוא  השוליים  כותרת  במקום   )1(

סעיפים 2 ו–3"; 

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 7

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 793.  2

ק"ת התשס"ו, עמ' 828.  3

תיקון סעיף 1
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למיזם  הסכם  על  ו–3   2 סעיפים  לפי  פטור  לתחולת  "תנאי  יבוא  הרישה  במקום   )2(
בין  המגעים  כי  הוא  אחר,  בתחום  ובין  התחרות  בתחום  בין  מתחרים,  בין  משותף 
חשש  כל  האפשר,  ככל  המצמצם,  באופן  ייעשו  המשותף  המיזם  במסגרת  הצדדים 

להפחתת התחרות, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר; בכלל זה". 

בסעיף 9 לכללים העיקריים -   .7
במקום כותרת השוליים יבוא "אי–תחולת הפטור מכוח סעיפים 2 ו–3";   )1(

במקום "פטור הסוג שבכללים אלה" יבוא "פטור לפי סעיפים 2 ו–3".   )2(

אחרי סעיף 9 לכללים העיקריים יבוא:  .8

"פטור למיזם משותף 
שעיקרו אינו 

בהפחתת התחרות 
ושאינו פוגע 

משמעותית בתחרות

ו–3,   2 בסעיפים  הקבועים  הפטורים  מן  לגרוע  בלי  )א(  9א.  
הדין  בית  של  אישור  לקבל  החובה  מן  פטור  משותף  מיזם 

להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו התנאים שלהלן: 

או  התחרות  בהפחתת  אינו  ההסדר  של  עיקרו   )1(
במניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש 

עיקרו;  

התחרות  את  מגבילות  אינן  שבהסדר  הכבילות   )2(
שהן  או  ההסדר,  מן  המושפע  שוק  של  ניכר  בחלק 
שוק  של  ניכר  בחלק  התחרות  את  להגביל  עלולות 
משמעותית  פגיעה  לפגוע  כדי  בהן  אין  אך  כאמור, 

בתחרות בשוק כאמור.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, פטור לפי סעיף זה לא  ב( 
יחול על מיזם משותף בין מתחרים אשר נוגע לשיווק טובין 
משוק מוצר שבו הם מתחרים, אלא אם כן הצדדים למיזם 
או  בייצור  העסקית  פעילותם  כל  את  במסגרתו  איחדו 
בייבוא הטובין ומתקיימים במיזם המשותף שאר התנאים 

הקבועים בסעיף זה."

כ"ז בחשוון התשע"ט )5 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3090-ת8(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים                                          נתאשר. 

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון סעיף 9

הוספת סעיף 9א

כותרת
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הודעת הגנת חיית הבר )עדכון סכומים(, התשע"ט-2018

 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה  בהתאם 
התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
2018, מיום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018(, השתנו סכומי האגרות הנקובים 

בתקנה 8)א( לתקנות, והם כלהלן: 

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לפי תקנה 8)א()1( - 178 שקלים   )1(
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 305 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,356 שקלים חדשים.  )3(

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
)חמ 3-524-ת2(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ב( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    .1
2014, בשיעור של 0.8%- לעניין הסכומים הנקובים בתקנה 3)ג( ובתוספת הראשונה, 
למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", ד1" ו"ד2" שבה; ועקב שינוי המדד 
שפורסם בחודש נובמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016, בשיעור 
של 0.19% לעניין הסכומים הנקובים ברכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" 
 4 בסעיף  כאמור  השנייה,  בתוספת  הנקובים  והסכומים  הראשונה  שבתוספת  ו"ד2" 
והשנייה  הראשונה  ובתוספות  3)ג(  בסעיף  הנקובים  הסכומים  התעדכנו  לתקנות, 

לתקנות, כלהלן:

 156" במקום  לתקנות,  3)ג(  בסעיף   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   )1(
שקלים חדשים" יבוא "157 שקלים חדשים";

מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום י"ז בתמוז התשע"ח )30 ביוני   )2(
2018( הסכומים בתוספות לתקנות היו כלהלן:

עדכון סכומים

1  ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ח, עמ' 2770.

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 446, עמ' 1168 ועמ' 1724; התשע"ח, עמ' 830, עמ' 2259 ועמ' 2604.  1
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תוספת ראשונה
)תקנות 3)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )1( "ק"
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א

מספר 19.2019.9020.5021.30
לקוחות

תשלום חודשי )2( "נ"
קבוע בעד אספקת 

שירות גישה רחבת 
פס מנוהלת

מספר 13.1012.6012.0011.60
לקוחות

תשלום חודשי )3( "ט"
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
סיטונאי

מספר 6.825.795.875.87
לקוחות

תשלום בעד שינוע )4( "ד"
דקת שיחה אל 

ומאת לקוח של 
בעל רישיון, בינו 

לבין נקודת חיבור 
ארצית ברשת 

מפ"א

דקות0.0100.0100.0100.010

תשלום חודשי )5( "ת1"
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5014.10
שנייה
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5014.10
שנייה

תשלום חודשי "מ"
בעד שינוע תנועת 

נתונים בו–זמנית אל 
לקוחות המחוברים 

לנקודות חיבור 
מקומיות ברשת 

מפ"א ומהם 
כמפורט להלן:

מגהביט/    
שנייה

)א( עד 1,000 
נקודות חיבור

15,40012,2009,4007,200

)ב( עד 2,000 
נקודות חיבור

30,30024,10018,50014,200

)ג( עד 3,000 
נקודות חיבור

44,80035,70027,50021,200

)ד( עד 4,000 
נקודות חיבור

58,80047,00036,40028,100

)ה( עד 5,000 
נקודות חיבור

72,30057,90044,90034,700

)ו( עד 6,000 
נקודות חיבור

85,40068,50053,30041,300

)ז( עד 7,000 
נקודות חיבור

98,00079,00061,60047,800

)ח( מעל 7,000 
נקודות חיבור

107,30086,60067,70052,600
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

תשלום חודשי בעד )6( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4770.4770.4850.486

תשלום חודשי )7( "ס1"
בעד שירות סיב 

אפל נוסף

מטר0.0020.0020.0020.002

תשלום חודשי )8( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3970.3970.3960.397

תשלום חודשי )9( "ט1"
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
במכירה חוזרת

מספר 16.0016.03--
לקוחות

תשלום בעד שינוע )10( "ד1"
דקת תנועה מאת 

הלקוח של בעל 
הרישיון אל בעל 

רישיון אחר )דקת 
שיחה יוצאת(

דקות0.0160.016--

תשלום בעד שינוע )11( "ד2"
דקת תנועה אל 
הלקוח של בעל 

רישיון מבעל 
רישיון אחר )דקת 

שיחה נכנסת(

התשלום --
הקבוע 

בתקנה 3)א( 
לתקנות 
קישור 
גומלין

התשלום 
הקבוע 

בתקנה 3)א( 
לתקנות 
קישור 
גומלין

דקות

תוספת שנייה
)תקנות 3א)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2018

תשלום חודשי קבוע )1( "ק"
בעד חיבור מבנה 

לקוח לרשת של 
מפ"א בקצב מרבי 

משווק הנמוך מ–200 
מגהביט/שנייה

מספר לקוחות40.3141.10
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2018

תשלום חודשי 
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א בקצב 
מרבי משווק של 

200 מגהביט/שנייה 
ומעלה

מספר לקוחות54.3155.10

תשלום חודשי בעד )2( "ת1"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.40

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.40

תשלום חודשי בעד )3( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4850.486

תשלום חודשי בעד )4( "ס1"
שירות סיב אפל נוסף

מטר0.0020.002

תשלום חודשי )5( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3960.397
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מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2017( ולאור תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק   )3(
ציבורית של מפ"א( )תיקון(, התשע"ח-22018, הסכומים בתוספות לתקנות הם כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנות 3)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )1( "ק"
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א

מספר 19.2019.9020.5021.30
לקוחות

תשלום חודשי )2( "נ"
קבוע בעד אספקת 

שירות גישה 
רחבת פס מנוהלת

מספר 13.1012.6012.0010.80
לקוחות

תשלום חודשי )3( "ט"
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
סיטונאי

מספר 6.825.795.875.87
לקוחות

תשלום בעד )4( "ד"
שינוע דקת שיחה 

אל ומאת לקוח 
של בעל רישיון, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית 
ברשת מפ"א

דקות0.0100.0100.0100.010

תשלום חודשי בעד )5( "ת1"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע 
תנועת נתונים 

אל לקוח של בעל 
רישיון וממנו, בינו 
לבין נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.30
שנייה

ק"ת התשע"ח, עמ' 2259.  2
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

תשלום חודשי "ת5"
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו 

של מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.30
שנייה

תשלום חודשי "מ"
בעד שינוע 

תנועת נתונים בו 
זמנית אל לקוחות 

המחוברים 
לנקודות חיבור 

מקומיות ברשת 
מפ"א ומהם 

כמפורט להלן:

מגהביט/    
שנייה

)א( עד 1,000 
נקודות חיבור

15,40012,2009,4006,800

)ב( עד 2,000 
נקודות חיבור

30,30024,10018,50013,500

)ג( עד 3,000 
נקודות חיבור

44,80035,70027,50020,000

)ד( עד 4,000 
נקודות חיבור

58,80047,00036,40026,500

)ה( עד 5,000 
נקודות חיבור

72,30057,90044,90032,800

)ו( עד 6,000 
נקודות חיבור

85,40068,50053,30039,100

)ז( עד 7,000 
נקודות חיבור

98,00079,00061,60045,200
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

יחידת 
המדידה

)ח( מעל 7,000 
נקודות חיבור

107,30086,60067,70051,300

תשלום חודשי בעד )6( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4770.4770.4850.486

תשלום חודשי )7( "ס1"
בעד שירות סיב 

אפל נוסף

מטר0.0020.0020.0020.002

תשלום חודשי )8( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3970.3970.3960.397

תשלום חודשי )9( "ט1"*
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
במכירה חוזרת

מספר 16.0016.03--
לקוחות

תשלום בעד )10( "ד1"*
שינוע דקת תנועה 

מאת הלקוח של 
בעל הרישיון 

אל בעל רישיון 
אחר )דקת שיחה 

יוצאת(

דקות0.0160.016--

תשלום בעד )11( "ד2"*
שינוע דקת תנועה 

אל הלקוח של 
בעל רישיון מבעל 
רישיון אחר )דקת 

שיחה נכנסת(

התשלום --
הקבוע 

בתקנה 3)א( 
לתקנות 
קישור 
גומלין

התשלום 
הקבוע 

בתקנה 3)א( 
לתקנות 
קישור 
גומלין

דקות

ושידורים( )בזק  התקשורת  תקנות  של  לפקיעתן  עד  בתוקף  היו  שבצדה  והסכום  התשלום  רכיב  וכן  ההיכר  אות   *
באב  י"ט  ביום   ,)1168 עמ'  התשע"ז,  )ק"ת  התשע"ז-2017  שעה(,  )הוראת  מפ"א(  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש 

התשע"ח )31 ביולי 2018(.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001179, התקבל ב - 14/11/2018



1327 קובץ התקנות 8106, ה' בכסלו התשע"ט, 13.11.2018 

תוספת שנייה
)תקנות 3א)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2018

תשלום חודשי קבוע )1( "ק"
בעד חיבור מבנה לקוח 
לרשת של מפ"א בקצב 

מרבי משווק הנמוך מ–200 
מגהביט/שנייה

מספר לקוחות40.3141.10

תשלום חודשי קבוע בעד 
חיבור מבנה לקוח לרשת 

של מפ"א בקצב מרבי 
משווק של 200 מגהביט/

שנייה ומעלה

מספר לקוחות54.3155.10

תשלום חודשי בעד הקצאת )2( "ת1"
קיבולת בעבור שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח של בעל 
רישיון וממנו, בינו לבין 

נקודת חיבור ארצית ברשת 
 P0 מפ"א, באיכות שירות

כמפורט בתנאי רישיונו של 
מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.40

תשלום חודשי בעד הקצאת "ת5"
קיבולת בעבור שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח של בעל 
רישיון וממנו, בינו לבין 

נקודת חיבור ארצית ברשת 
 P5 מפ"א, באיכות שירות

כמפורט בתנאי רישיונו של 
מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.40

תשלום חודשי בעד שירות )3( "ס"
סיב אפל

מטר0.4850.486

תשלום חודשי בעד שירות )4( "ס1"
סיב אפל נוסף

מטר0.0020.002

תשלום חודשי בעד שירות )5( "פ"
גישה לתשתית פסיבית

מטר0.3960.397

כ"ח בתשרי התשע"ט )7 באוקטובר 2018(
)חמ 3-4928-ת2(

ן ה כ י  ת נ  

המנהל הכללי של משרד התקשורת  
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  )תעריפי תשתית במשק הדלק(
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית 
במשק הדלק(, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן מיום כ"ג   .1
בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(, הוא כלהלן:

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

8.69ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1.

 ק"ל נפחהחכרה2.
מכל/חודש

7.37

6.15ק"לשימוש במכלי חוף3.

42.06ט"מ/חודשאחסון מזוט4.

אחסון נפט גולמי או 5.
שארית אטמוספרית 

במסוף הנפט בקריית 
חיים

10.49ט"מ/חודש

 ניפוק מוצרי נפט6.
לקווים ייעודיים

"ניפוק מוצרי נפט לקווים 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי 

נפט לצרכנים סופיים 
המחוברים בצנרת למסוף, 

לא כולל אחסון תפעולי 
לפני הניפוק

6.19ק"ל

הולכת מוצרי 8.
דלק ומזוט בקווים 

ייעודיים, כשהצנרת 
איננה בבעלות 

הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, כולל החזר 

הון, אחזקת קווים והגנה 
קטודית

42,274.56ק"מ/שנה

אחזקת קווים 9.
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, אחזקת 

קווים והגנה קטודית

3,967.69ק"מ/שנה

עדכון תעריפי 
תשתית

ק"ת התשע"ד, עמ' 1100; התשע"ח, עמ' 2214.  1
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

הזרמה, למעט בקווים הזרמת מוצרי נפט10.
שאורכם אינו עולה על 2 

קילומטרים, מנקודת המוצא 
אל היעד הסופי שהורה 

עליו הצרכן, כולל כל 
השאיבה והשימוש בצנרת 
הנדרשים לביצוע ההזרמה 

)לא כולל ניפוק והולכה 
בקווים ייעודיים(;

המחיר מורכב מרכיב קבוע 
לקילו ליטר )להלן הרכיב 

הקבוע(, אשר ישולם פעם 
אחת בעבור כל קילו ליטר, 

ורכיב משתנה המשולם לפי 
אורך ההזרמה בקילומטרים. 

הרכיב הקבוע ישולם 
לחברת תשתיות נפט 

ואנרגיה, למעט מקרים 
שבהם כל תהליך ההזרמה 

)שאיבה ושימוש בצנרת(, 
מבוצע על ידי בתי זיקוק 

לנפט בע"מ )להלן - בז"ן(, 
ובהם ישולם התשלום 

הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן 
לאלרואי תכלול עלות 

נוספת של שאיבת מוצרי 
נפט; הזרמה ביציאה מבית 

זיקוק אשדוד לא כוללת 
עלות שאיבת מוצרי נפט 

מבית הזיקוק -

הזרמה בקו חיפה א.
אשדוד ובקו 

אלרואי-אשדוד

3.38ק"לרכיב קבוע

0.089ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמה בכל שאר ב.
הקווים

3.38ק"לרכיב קבוע

0.119ק"ל/ק"מרכיב משתנה
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

הזרמת מוצרי דלק 11.
בקו אשל שיזפון

הסכום  המחושב יעוגל 
כלפי מעלה לגבי כל סכום 

שמעל  למחצית האגורה, 
וכל סכום שעד למחצית 

האגורה יעוגל כלפי מטה. 
הסכום מחושב על פי הערך 
היציג של דולר ארה"ב ביום 
ביצוע התשלום; פרט זה לא 
יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, 

על אף האמור באותו סעיף

התעריף ט"מ
שמשלמת 

תש"ן לבעל 
הקו בעבור 
הזרמה בקו

שאיבת מוצרי נפט, 12.
למעט שאיבה מבית 

הזיקוק באשדוד

הזרמת מוצרי נפט, כולל 
שימוש בצנרת שאורכה 

אינו עולה על שני 
קילומטרים וכן שירות 
הניתן לחברת תשתית 

המזרימה מוצרי נפט על ידי 
חברת תשתית אחרת

4.94ק"ל

לא כולל אחסון תפעולי שאיבת מזוט13.
לפני השאיבה

3.31ט"מ

שירות הניתן לחברת שימוש בצנרת14.
תשתית המזרימה מוצרי 

נפט על ידי חברת תשתית 
אחרת

0.839ק"ל×ק"מ

הזרמת נפט גולמי או 15.
שארית אטמוספרית 

בין מסוף הנפט 
בקריית חיים לבין 

בית הזיקוק בחיפה

2.55ט"מ

 פריקה או טעינה16.
של מוצרי נפט

6.98ט"מלא כולל אחסון

 פריקה או טעינה17.
של מזוט

5.05ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט 18.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

4.40ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי 19.
שיט במוצרי נפט או 

במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני 
מילוי כלי השיט

7.33ט"מ
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

אחוז ממחיר המוצר דלף20.
המשולם פעם אחת בכל 

הזרמה, בלא קשר לכמות 
מכלי האחסון ששימשו 

בפועל במהלך ההזרמה  

1. בנזין
2. סולר
3. דס"ל

% ממחיר 
המוצר

0.17%
0.1%
0.1%

י"ט בחשוון התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2651-ת2(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  

מנהל מינהל הדלק  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים 
מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ט-2018

רמת  )קביעת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ה-12015 )להלן - הצו(, אני מודיע כי 
מיום כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(, מחיר מרבי לפיקדון בעד ציוד גז שבתוספת 

הראשונה הוא כמפורט כלהלן:

 טור א'
ציוד גז

טור ב'
סכום פיקדון 

בשקלים חדשים

טור ג'
 סכום פיקדון

בשקלים חדשים 
 במקרה של גניבה

או השחתה

מכל מיטלטל בקיבולת 12 ק"ג גפ"מ המשמש 
להספקת גז לצרכן גז יחיד

59.9584.33

מכל מיטלטל בקיבולת 48 ק"ג גפ"מ המשמש 
להספקת גז לצרכן גז יחיד

135.13188.98

67.0694.49מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים

צרכן  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
גז יחיד

13.2118.29

שני  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
צרכני גז או יותר

8.1311.18

14.2220.32וסת לחץ שימוש 100 מיליבר 

50.8071.12מונה גז

י"ט בחשוון התשע"ח )28 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק  

ק"ת התשע"ו, עמ' 55; התשע"ח, עמ' 1990.  1
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ט-2018

שירות  )מחיר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 
כ"ג בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

8.79מ–1 עד 300

6.31מ–301 עד 5,000

4.17מ–5,001 עד 25,000

2.06מעל 25,000

י"ט בתשרי התשע"ט )28 בספטמבר 2018(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

1      ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התש"ס, עמ' 785; התשע"ח, עמ' 1814.
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