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תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 2(, 
התשפ"א-2021

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   265 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ל-21970  ואגרות(,  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתוספת השנייה, בחלק י' - 

בפרט 10.00 -   )1(

אחרי ההגדרה "ארון תקשורת דירתי" יבוא: )א( 

כבלי  לחיבור  המשמשת  ארונית   - מבנית"  אופטית  תקשורת  ""ארונית 
תקשורת אופטיים לבניין ולמיתקני תקשורת, שתותקן כאמור בפרט 

;10.05

כבלי  לחיבור  המשמשת  ארונית   - קומתית"  אופטית  תקשורת  "ארונית 
תקשורת אופטיים בתוך הבניין ולמיתקני תקשורת, שתותקן כאמור 

בפרט 10.06;

"חוק התקשורת" - חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-31982;";

במקום ההגדרה "כבל" יבוא: )ב( 

מוליכים  יותר,  או  אחד  המכיל,  רציף  פולימרי  מעטה  עם  רכיב   - ""כבל" 
אלקטרומגנטיים  גלים  הולכת  לצורך  אופטיים,  סיבים  או  מתכתיים 

לאורך תוואי התקנתו;";

בהגדרה "מיתקן תקשורת", אחרי "טלפוניה קווית" יבוא "שירותי פס רחב"; )ג( 

אחרי ההגדרה "מיתקן תקשורת" יבוא: )ד( 

חוק  לפי  לוויין  לשידורי  כללי  רישיון  בעל   - לוויין"  שידורי  ""מפעיל 
התקשורת;";

ההגדרה "מפעיל תקשורת" - תימחק; )ה( 

אחרי ההגדרה "צלחת קליטה" יבוא: )ו( 

""רשות הרישוי" - רשות הרישוי המקומית כמשמעותה בסעיף 30 לחוק;";

בפרט 10.05 -   )2(

ברישה -  )א( 

אחרי "בניינים" יבוא ")להלן - ת"י 4376(";  )1(

במקום "לפי תקן ישראלי, ת"י 755: תגובות בשריפה של חומרי בנייה   )2(
- שיטות בדיקה וסיווג" יבוא "ת"י 755";

במקום פרט משנה )1( יבוא: )ב( 

מידות  לפחות;  סנטימטרים   95/150/30 של  בגודל  יהיה  ")1( הארון 
 הארון יאפשרו גישה נוחה לארונית התקשורת האופטית המבנית כאמור 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

2  ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשפ"א, עמ' 3210.

3  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

תיקון התוספת 
השנייה 

08/06/2115:29



3295 קובץ התקנות 9424, כ"ח בסיוון התשפ"א, 8.6.2021 

התקשורת  כבלי  של  מינימליים  כיפוף  ברדיוסי  ועמידה   )7(10.05 בפרט 
האופטיים המגיעים מכיוון גבול הנכס על פי מפרטי היצרן;";

במקום פרט משנה )2( יבוא: )ג( 

")2( יותקנו בארון 4 בתי תקע לחשמל לכל הפחות;";

תקן  מעטפות  שמספקות  הגנה  דרגות   :981 "ת"י  במקום   ,)4( משנה  בפרט  )ד( 
IP" יבוא "ת"י 60529: דרגות ההגנה שמספקות מעטפות )קוד IP(4 )להלן - ת"י 

;")60529

אחרי פרט משנה )5( יבוא: )ה( 

מכניסות  אחת  בכל  המבני  הארון  יותקן  כניסות  כמה  שבו  ")5א( בבניין 
הבניין;";

בפרט משנה )6(, המילים "או בשל מספר הכניסות למבנה" - יימחקו; )ו( 

אחרי פרט משנה )6( יבוא: )ז( 

סגורה  מבנית  אופטית  תקשורת  ארונית  יכלול  מבני  תקשורת  ")7( ארון 
עם מנגנון נעילה; ארונית כאמור תותקן לפי ת"י 4376 או תיבנה מחומר 

המסווג V.3.3, לפי ת"י 755, ויחולו בה הוראות אלה:

)א( מידת הארונית 90/60/30 סנטימטרים לפחות; הארונית תכלול 4 
פתחים להוצאה ולהכנסה של הכבלים האופטיים;

 IP43 הגנה  בדרגת  תהיה  מבנית  אופטית  תקשורת  )ב( ארונית 
לפחות לפי ת"י 60529;

אופטיים  פאנלים   4 יותקנו  מבנית  אופטית  תקשורת  )ג( בארונית 
שבתקן  הדרישות  לפי   LC/APC מסוג  למחברים  נקבה-נקבה  מסוג 
ישראלי ת"י  11801 חלק 1: טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי 
לקוח: דרישות כלליות5 )להלן - ת"י 11801-1(; הפאנלים האופטיים 
יסומנו באותיות A ,B ,C ,D, וכל אחד מהפאנלים יכיל מספר מחברי 
משטח  ייווסף  פאנל  כל  ליד  בבניין;  הדירות  כמספר  נקבה-נקבה 

לצורך רישום הגורם שעושה שימוש בפאנל;

)ד( ארונית תקשורת אופטית מבנית תחובר לכל אחת מן הארוניות 
לפי   Preconnected אופטי  תקשורת  בכבל  הקומתיות  האופטיות 

הדרישות שבת"י 11801-1;

ארונית  )ג(,  בפסקה  כאמור  האופטיים  הפאנלים  על  )ה( נוסף 
שיסומנו  נפרדים  תאים   4 תכלול  המבנית  האופטית  התקשורת 
באותיות A ,B ,C ,D; מידות כל תא  15/60/30 סנטימטרים לפחות, 

והוא יכלול 2 פתחים להוצאה ולהכנסה של הכבלים האופטיים.";

בפרט 10.06 -   )3(

במקום פרט משנה )4( יבוא: )א( 

")4( ארון תקשורת קומתי ישרת קומה אחת בלבד;";

בפרט משנה )5(, אחרי "זה אל זה" יבוא "ואל ארון התקשורת המבני"; )ב( 

4  י"פ התשע"ה, עמ' 3806.

5  י"פ התשע"ח, עמ' 7421.
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אחרי פרט משנה )6( יבוא: )ג( 

")7( ארון תקשורת קומתי יכלול ארונית תקשורת אופטית קומתית סגורה 
עם מנגנון נעילה; ארונית כאמור תותקן לפי ת"י 4376 או תיבנה מחומר 

המסווג V.3.3, לפי ת"י 755, ויחולו בה הוראות אלה:

 IP43 הגנה  בדרגת  תהיה  קומתית  אופטית  תקשורת  )א( ארונית 
לפחות לפי ת"י 60529;

מחברים  פסי   4 יותקנו  קומתית  אופטית  תקשורת  )ב( בארונית 
אופטיים לפי הוראות אלה:

;A ,B ,C ,D 1( פסי המחברים יסומנו באותיות(

)2( כל פס מחברים יכיל מספר מחברי נקבה-נקבה למחברים 
מסוג LC/APC לפי הדרישות שבת"י 11801-1  כמספר הדירות 

בקומה;

בצד  כאשר  הדירה,  למספר  בהתאם  יסומנו  )3( המחברים 
האחורי יהיה החיבור לכבל האופטי האנכי והצד הקדמי ישמש 

לגישור וחיבור לסיבים האופטיים המגיעים מהדירות;

נקבה- מחברים  פס  יותקן  קומתית  אופטית  תקשורת  )ג( בארונית 
קומתית  אופטית  תקשורת  ארונית   ;)Parking( "חניה"  מסוג  נקבה 
אופטיים  סיבים   2 המכילה  צינורית  באמצעות  הדירה  אל  תחובר 

באמצעות המובלים כאמור בפרט 10.09)3(;

מהדירות  אחת  לכל  תחובר  קומתית  אופטית  תקשורת  )ד( ארונית 
אופטי  תקשורת  בכבל  הקומתי,  התקשורת  ארון  משרת  שאותן 

Preconnected לפי הדרישות שבת"י 11801-1.";

בפרט 10.07 -   )4(

במקום פרט משנה )2( יבוא:  )א( 

")2( בארון יותקנו 2 בתי תקע לחשמל לכל הפחות;";

אחרי פרט משנה )3( יבוא: )ב( 

")4( בארון התקשורת הדירתי ובחדר המגורים המרכזי )הסלון( יותקנו בתי 
תקע אופטיים עם מחבר מסוג LC/APC לפי הדרישות שבת"י  11801-1.";

בפרט 10.08 -   )5(

בפרט משנה )ב( - )א( 

ועל  בצמוד  יותקנו  בדירה,  מגורים  חדר  "בכל  יבוא  הרישה  במקום   )1(
אותו הקיר שתי תיבות להתקנת אבזרי תקשורת, שיותקנו בהן -";

במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

 Ethernet RJ45 שקע  תקשורת:  שקעי  שני  המכיל  תקע  ")1( בית 
לדרישות  בהתאם    Class D מסוג  הפחות  לכל  רחב  פס  לשירות 
שבת"י  11801-1, ושקע לשירות טלפוניה לפי תקן ישראלי, ת"י 1154 
חלק 2 - תקעים ובתי־תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת6;";

פרט משנה )ג( - יימחק; )ב( 

6  י"פ התש"ס, עמ' 76.
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אחרי פרט משנה )ו( יבוא: )ג( 

המבנית  האופטית  התקשורת  מארונית  הניחות  ונתוני  קבלה  בדיקת  ")ז( 
ועד לבית התקע האופטי בדירה תבוצע לפי הדרישות שבת"י 11801-1.";

אחרי פרט 10.09 יבוא:  )6(

בבניין יותקן כבל אופטי לפי הוראות אלה:"כבל אופטי  10.09א. 

הכבל האופטי שיותקן בין ארונית התקשורת  )א( 
הארוניות  מן  אחת  לכל  המבנית  האופטית 
צינוריות  אגדי   4 יכלול  הקומתיות  האופטיות 
בצבעים שונים שבהם יותקנו סיבים אופטיים; 
באותיות  יסומן  הצינוריות  אגדי  מ–4  אחד  כל 
 A ,B האותיות  לסימון  בהתאמה   ,A ,B ,C ,D
המבנית  האופטית  התקשורת  בארונית   ,C ,D
והקומתית; מספר הסיבים האופטיים בכל אגד 
בבניין;  הדירות  כמספר  לפחות  יהיה  צינוריות 
כל אגד צינוריות כאמור יסתיים במחברים מסוג 

LC/APC  לפי  הדרישות שבת"י 11801-1;

הכבל  )א(,  משנה  בפרט  האמור  על  נוסף  )ב( 
אגד  של  עתודה  יכלול  בבניין  האנכי  האופטי 

צינוריות לפי הוראות אלה:

בבניין שבו 10 קומות או פחות תותקן   )1(
כעתודה צינורית אחת נוספת;

יותקנו  לפחות  קומות   11 שבו  בבניין   )2(
כעתודה 2 צינוריות נוספות;

סיבים  מספר  תכיל  צינורית  כל   )3(
אופטיים כמספר הדירות בקומה;

בבניין   שיותקנו  האופטיים  הסיבים   )4(
שבת"י   הדרישות  לפי  במעטפת  ייעטפו 
 Single-mode B6_a2 מסוג ויהיו   11801-1
ת"י  ישראלי  בתקן  לדרישות  בהתאם 
מפרטי   - אופטיים  "סיבים   60793-2-50
קבוצתי  דרישות  מפרט  למוצר:  דרישות 

;"B עבור סיבי אופן-יחיד מקבוצה

במספור  יסומן  בצינוריות  אופטי  סיב  כל  )ג( 
רציף שיוצמד ליד כל מחבר לפי מספר הדירות 
האופטיים  הסיבים  של  הרציף  המספור  בבניין; 
לכל  שבבניין  הדירות  מספר  לפי  בנפרד  יבוצע 

אחד מ–4 אגדי הצינוריות.";
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בפרט 10.10, במקום פרט משנה )א( יבוא:  )7(

כבל  באמצעות  יחובר  10.08)ב()1(,  בפרט  כאמור  רחב  פס  לשירות  ")א( השקע 
תקשורת לכל הפחות מסוג Class D בהתאם לדרישות שבת"י  11801-1; השקע 
לשירות טלפוניה כאמור בפרט 10.08)ב()1(, יחובר באמצעות כבל תקשורת לפי 
בידוד  בעלי  בזק  למיתקני  כבלים  שמע:  לתדר  "כבלים   1155 שבת"י  הדרישות 

ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי.";

אחרי פרט 10.10 יבוא:  )8(

"פטור מחובת 
התקנת מיתקני 

תקשורת 

מיתקני  התקנת  מחובת  לפטור  רשאית  רישוי  10.10א. רשות 
ו–)ד(,  10.05)7()ג(  בפרטים  כאמור  בבניין  תקשורת 
לעניין  למעט  10.08)ב()1(,   ,)4(10.07 )ד(,  עד  10.06)7()ב( 
10.10)א(,  10.09א,  10.08)ז(,  טלפוניה,  לשירות  שקע 
כי  שוכנעה  אם  טלפוניה,  לשירות  שקע  לעניין  למעט 
במיתקני  שימוש  יעשו  לא  בבניין  הדירות  בעלי  רוב 

התקשורת האמורים.";

בפרט 10.14, בפרט משנה )2(, בכל מקום, במקום "תקשורת" יבוא "שידורי לוויין".  )9(

תחילתן של תקנות אלה חצי שנה מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן יחולו  )א(   .2
על בניין שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה ביום התחילה או לאחריו.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות  )ב( 
אלה מיום פרסומן.

כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021(
)חמ 3-347-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–39   38 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

התשמ"ו-21986  פרטי(,  רכב  לביטוח  חוזה  )תנאי  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  בתקנות   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בשם התקנות, במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

בתקנות העיקריות, בכל מקום -   .2
במקום "תקנה" יבוא "סעיף";  )1(

במקום "בתקנה" יבוא "בסעיף";  )2(

במקום "תקנות" יבוא "הוראות", למעט בתקנה 8 לתקנות העיקריות;   )3(

במקום "בתקנות" יבוא "בהוראות";  )4(

במקום "בתקנת משנה" יבוא "בסעיף קטן";  )5(

במקום "המפקח" יבוא "הממונה".  )6(

תיקון השם 

החלפת מונחים 

תחילה, תחולה 
והוראת מעבר 

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.

2  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1469; התשע"ב, עמ' 990.
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בתקנה 3א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -   .3
 - ")להלן  המילים  עד  הפיקוח"  לצו  "בהתאם  במילים  החל  הקטע   ,)1( בפסקה   )1(

הצו(" - יימחק; 

בפסקה )2(, המילים "במסגרת אישור התעריף לפי הצו" - יימחקו.  )2(

בתקנה 3ב לתקנות העיקריות, במקום "או בפוליסה" יבוא "ובפוליסה", ובסופה יבוא   .4
"בלי לגרוע מהאמור, יכלול דף פרטי הביטוח פירוט של שתי דוגמאות שכיחות לפחות 

לחישוב דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בהתאם לנוסחה שנקבעה". 

בתוספת לתקנות העיקריות -   .5
בסעיף 1, אחרי "למזגן האוויר שבו" יבוא "למערכות בטיחות מתקדמות שהותקנו   )1(

בו";

בסעיף 6)ב(, אחרי "המבטח" יבוא "בהסכמת המבוטח";  )2(

במקום סעיף 16 יבוא:   )3(

"בני אדם הרשאים 
לנהוג ברכב 

או  אחד  יהיו  ברכב  לנהוג  הרשאים  אדם  בני  )א(   .16
יותר מהמפורטים בסעיף קטן )ב(, כפי שנכתב במפרט, 
בישראל  בר–תוקף  נהיגה  רישיון  בעלי  שהם  ובתנאי 
רישיון  בעלי  שהיו  או  הרכב,  מסוג  רכב  כלי  לנהיגת 
שקדמו  חודשים   120 במשך  כלשהו  בתאריך  כאמור 

לנהיגה ברכב והתקיים בהם אחד מאלה:

הרשאי לנהוג ברכב לא היה פסול מלקבל   )1(
לפי  כאמור  בו  מלהחזיק  או  נהיגה  רישיון 
הוראות שבחיקוק, פסק דין, החלטות בית משפט 
או רשות מוסמכת אחרת, למעט החלטה שניתנה 
התשכ"ז-31967,  לפועל,  ההוצאה  חוק  מכוח 
של  תוקפו  ופקיעת  מכוחו  שהוצאו  ותקנות 

רישיון מחמת אי־תשלום אגרה;

לעמוד  צריך  היה  לא  ברכב  לנהוג  הרשאי   )2(
לקבל  כדי  האלה  מהדרישות  באחת  הדין  לפי 
נהיגה  מבחן  עיוני,  נהיגה  מבחן  נהיגה:  רישיון 
מעשי, בדיקות רפואיות כולל יכולת קוגניטיבית 

ובדיקת שימוש בסמים.

הרשאים לנהוג ברכב: )ב( 

המבוטח;  )1(

אדם ששמו נקוב במפרט;  )2(

אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו;  )3(

לפי  ונוהג  המבוטח  בשירות  הנמצא  אדם   )4(
הוראתו או ברשותו;

אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם   )5(
מהמנויים בפסקאות )1( עד )4(;

תיקון תקנה 3א 

תיקון תקנה 3ב 

תיקון התוספת 

3  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.
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)א(,  קטן  בסעיף  כמצוין  רישיון  חסר  אדם   )6(
מוסמך  נהיגה  מורה  בידי  מלווה  שהוא  בתנאי 
בעל רישיון להוראת נהיגה או בעת מבחן נהיגה 
רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם 

מלווה בבוחן מטעם משרד התחבורה.";

בסעיף 19, בסעיף קטן )ב()5(, בסופו יבוא "ואשר בשלהם הוגשה תביעה כהגדרתה   )4(
בסעיף 31א)ג(";

בסעיף 26 -   )5(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )א( 

")א( המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, 
לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח 
או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח; במקרה כזה יחזיר המבטח 
למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ–14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, 
מועד  שלאחר  התקופה  בעד  ששולמו  הביטוח  מדמי  היחסי  החלק  את 
דמי  הכפלת  ידי  על  יחושב  כאמור  היחסי  החלק  לתוקף;  הביטול  כניסת 
הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, 
בתקופת  הנכללים  הימים  מספר  לבין  המקורית,  הביטוח  תקופת  תום  עד 

הביטוח המקורית )להלן - החלק היחסי(."; 

סעיף קטן )ב( - יימחק;  )ב( 

בסעיף 31א -  )6(

בכותרת, במקום "תביעות" יבוא "עבר ביטוחי";  )א( 

אחרי  ביטוחי",  עבר  "דוח  יבוא  תביעות"  "דוח  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )ב( 
"שנת ביטוח" יבוא "בשל רכבים המבוטחים במסגרת הפוליסה", במקום "בדוח 
התביעות" יבוא "בדוח העבר הביטוחי", אחרי ")נזק עצמי או צד שלישי(" יבוא 
"סוג הסיכון המכוסה שבשלו הוגשה תביעת הביטוח" ואחרי "בשל התביעה" 

יבוא "וכן את שיעור הפיצוי או השיפוי שהתקבל )להלן - שיעור השיבוב("; 

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:   )ג( 

")ג( בסעיף זה, "תביעה" - תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 
27, בניכוי השתתפות עצמית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים."; 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )ד( 

")ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, לא תיכלל בדוח עבר ביטוחי תביעה 
בשיעור  שיבוב  המבטח  קיבל  ומעלה;   75% הוא  השיבוב  שיעור  שבשלה 
כאמור עד שנה לאחר שליחת דוח עבר ביטוחי, ישלח המבטח דוח מתקן 
במועד  כאמור  בשיעור  שיבוב  המבטח  קיבל  השיבוב;  קבלת  עם  מייד 
הנדרש  דיווח  כל  במסגרת  הביטוחי  העבר  דוח  את  יעדכן  יותר,  מאוחר 

בהוראות הממונה, וכן יציג אותו למבוטח לפי בקשתו." 

והן  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומן  מיום  חודשים  שישה  אלה  תקנות  של  תחילתן   .6
יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף ביום התחילה או לאחריו. 

כ"ג בסיוון התשפ"א )3 ביוני 2021(
)חמ 3-1411-ת1(

ת ק ר ב ה  ש מ  
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

תחילה ותחולה 
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע יהודיה, לפי תכנית מס' 219-0252346(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא ברמת הגולן, צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים   .1
ומצולבים ירוקים ומוקף בקו חום, בתשריט מספר ש/צפ/219-0252346, הערוך בקנה 
מידה 1:20,000 והחתום ביום כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021( ביד שר הפנים, הוא 

שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הועדות 
המקומיות לתכנון ולבנייה גולן וקצרין, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

גולן  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטחי  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
תוקף  לה  שניתן   ,219-0252346 מס'  תכנית  חלה  שבהם  קצרין,  המקומית  והמועצה 
בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  8840, מיום י"א באייר התש"ף )5 במאי 2020(, 

עמ' 5668, והוא כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 3;גוש 200000 -

חלקי חלקות 8, 9, 25, 82, 84, 102, 103, 105, 108.גוש 201000 -

כ' בסיוון התשפ"א )31 במאי 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 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 י"ד   .1
בחשוון התשפ"א )1 בנובמבר 2020(, הוא כלהלן:

אכרזה על 
שמורת טבע 

הפקדת 
העתקי התשריט 

עדכון תעריפי 
תשתית

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

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

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

6.87ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1.

ק"ל נפח מכל/החכרה2.
חודש

7.01

6.88ק"לשימוש במכלי חוף3.

34.38ט"מ/חודשאחסון מזוט4.

אחסון נפט 5.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

10.06ט"מ/חודש

ניפוק מוצרי נפט 6.
לקווים ייעודיים

"ניפוק מוצרי נפט לקווים 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי נפט 

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

6.91ק"ל

הולכת מוצרי 7.
דלק ומזוט 

בקווים ייעודיים, 
כשהצנרת אינה 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, כולל החזר הון, 

אחזקת קווים והגנה קטודית

41,384.25ק"מ/שנה

אחזקת קווים 8.
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, אחזקת קווים 

והגנה קטודית

3,884.13ק"מ/שנה
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו הזרמת מוצרי נפט9.
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

3.20ק"לרכיב קבוע

0.083ק"ל/ק"מרכיב משתנה

ב. הזרמה בכל 
שאר הקווים

3.20ק"לרכיב קבוע

0.11ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמת מוצרי דלק 10.
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 ארצות הברית 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 

בשקלים 
חדשים

שאיבת מוצרי נפט, 11.
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

4.23ק"ל

לא כולל אחסון תפעולי לפני שאיבת מזוט12.
השאיבה

3.48ט"מ

שירות הניתן לחברת תשתית שימוש בצנרת13.
המזרימה מוצרי נפט על ידי 

חברת תשתית אחרת

1.08ק"לxק"מ

הזרמת נפט 14.
גולמי או שארית 

אטמוספרית בין 
מסוף הנפט בקריית 

חיים לבין בית 
הזיקוק בחיפה

2.45ט"מ

פריקה או טעינה 15.
של מוצרי נפט

7.24ט"מלא כולל אחסון

פריקה או טעינה 16.
של מזוט

4.76ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט 17.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

4.02ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי 18.
שיט במוצרי נפט 

או במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני מילוי 
כלי השיט

5.70ט"מ

אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם דלף19.
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%

ח' בחשוון התשפ"א )26 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2651-ת2(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק והגז  
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 
)עדכון מחירים לשירותי תשתית( )מס' 2(, התשפ"א-2021

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

התוספת  חלק  ולפיכך  לצו,   7 סעיף  לפי  עודכנו  הדלק  במשק  התשתית  תעריפי   .1
הראשונה לצו שעודכן מיום כ' באייר התשפ"א )2 במאי 2021(, הוא כלהלן:

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

7.14ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1.

ק"ל נפח מכל/החכרה2.
חודש

6.63

7.43ק"לשימוש במכלי חוף3.

29.16ט"מ/חודשאחסון מזוט4.

אחסון נפט 5.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

10.09ט"מ/חודש

ניפוק מוצרי נפט 6.
לקווים ייעודיים

"ניפוק מוצרי נפט לקווים 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי נפט 

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

7.30ק"ל

הולכת מוצרי 7.
דלק ומזוט 

בקווים ייעודיים, 
כשהצנרת אינה 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, כולל החזר הון, 

אחזקת קווים והגנה קטודית

41,638.49ק"מ/שנה

אחזקת קווים 8.
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים 
בצנרת למסוף, אחזקת קווים 

והגנה קטודית

3,907.99ק"מ/שנה

עדכון תעריפי 
תשתית

ק"ת התשע"ד, עמ' 1100; התשפ"א, עמ' 352.  1
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו הזרמת מוצרי נפט9.
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

3.35ק"לרכיב קבוע

0.086ק"ל/ק"מרכיב משתנה

ב. הזרמה בכל 
שאר הקווים

3.35ק"לרכיב קבוע

0.114ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמת מוצרי דלק 10.
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 ארצות הברית 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 

בשקלים 
חדשים

שאיבת מוצרי נפט, 11.
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

3.77ק"ל

לא כולל אחסון תפעולי לפני שאיבת מזוט12.
השאיבה

3.95ט"מ

שירות הניתן לחברת תשתית שימוש בצנרת13.
המזרימה מוצרי נפט על ידי 

חברת תשתית אחרת

1.15ק"לxק"מ

הזרמת נפט 14.
גולמי או שארית 

אטמוספרית בין 
מסוף הנפט בקריית 

חיים לבין בית 
הזיקוק בחיפה

2.52ט"מ

פריקה או טעינה 15.
של מוצרי נפט

7.35ט"מלא כולל אחסון

פריקה או טעינה 16.
של מזוט

4.93ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט 17.
גולמי או שארית 

אטמוספרית במסוף 
הנפט בקריית חיים

4.35ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי 18.
שיט במוצרי נפט 

או במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני מילוי 
כלי השיט

5.11ט"מ

אחוז ממחיר המוצר המשולם דלף19.
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"ז באייר התשפ"א )29 באפריל 2021(
)חמ 3-2651-ת2(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק והגז  
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