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כללי לשכת עורכי הדין )המספר הכולל של חברי ועדות האתיקה( )תיקון(,  
התש"ף-2019

בתוקף  סמכותה לפי סעיפים 18ב)ד()1( ו–109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, 
ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

אתיקה(,  ועדת  חברי  של  הכולל  )המספר  הדין  עורכי  לשכת  לכללי   2 בסעיף   .1
התש"ע-22009, אחרי "חיפה" יבוא "המרכז".

י"ח באלול התשע"ט )18 בספטמבר 2019(
)חמ 3-3943-ת1(

י מ י ח י  ב א  
יושב ראש המועצה הארצית  

של לשכת עורכי הדין                             נתאשר. 

ה נ ח ו א ר  י מ א
שר המשפטים

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  )תעריפי תשתית במשק הדלק(
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו–8 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי 
תשתית במשק הדלק(, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

ג'  מיום  שעודכן  לצו  התוספת  חלק  ולפיכך  עודכנו  הדלק  במשק  התשתית  תעריפי   .1
בחשוון התש"ף )1 בנובמבר 2019(, הוא כלהלן:

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

7.37ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1.

 ק"ל נפחהחכרה2.
מכל/חודש

7.31

6.67ק"לשימוש במכלי חוף3.

38.91ט"מ/חודשאחסון מזוט4.

אחסון נפט גולמי או 5.
שארית אטמוספרית 

במסוף הנפט בקריית 
חיים

10.36ט"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

7.22ק"ל

הולכת מוצרי 8.
דלק ומזוט בקווים 

ייעודיים, כשהצנרת 
אינה בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, כולל החזר 

הון, אחזקת קווים והגנה 
קטודית

42,046.15ק"מ/שנה

תיקון סעיף 2

עדכון תעריפי 
תשתית

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 128.  2

ק"ת התשע"ד, עמ' 1100; התשע"ח, עמ' 2214; התשע"ט, עמ' 3412.  1
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

אחזקת קווים 9.
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, אחזקת 

קווים והגנה קטודית

3,946.26ק"מ/שנה

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 -
א.    הזרמה בקו חיפה 

אשדוד ובקו 
אלרואי-אשדוד

3.34ק"לרכיב קבוע

0.088ק"ל/ק"מרכיב משתנה

ב.  הזרמה בכל 
שאר הקווים

3.34ק"לרכיב קבוע

0.117ק"ל/ק"מרכיב משתנה
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
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף בש"ח

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

5.76ק"ל

לא כולל אחסון תפעולי שאיבת מזוט13.
לפני השאיבה

3.39ט"מ

שירות הניתן לחברת שימוש בצנרת14.
תשתית המזרימה מוצרי נפט 

על ידי חברת תשתית אחרת

1.1ק"ל×ק"מ

הזרמת נפט גולמי או 15.
שארית אטמוספרית 

בין מסוף הנפט 
בקריית חיים לבין 

בית הזיקוק בחיפה

2.51ט"מ

 פריקה או טעינה16.
של מוצרי נפט

7.18ט"מלא כולל אחסון

 פריקה או טעינה17.
של מזוט

4.92ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט 18.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

4.22ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי 19.
שיט במוצרי נפט או 

במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני 
מילוי כלי השיט

6.88ט"מ

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%  

א' בחשוון התש"ף )30 באוקטובר 2019(
)חמ 3-2651-ת2(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  

מנהל מינהל הדלק  
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