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 חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל,
התשע"ז-2017 *

סימן א': הגדרות

בפרקזה-1רהגדרות

"בעלהזיכיון"-מישהוענקלוזיכיוןלפישטרהזיכיון;

"בעלזיכיוןהמשנה"-מישהוענקלוזיכיון־משנהלפישטרזיכיון־המשנהשבתוספת
ב'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

"גורםמפעיל"-הגורםשקיבל,לצורךפעילותו,זכותבנכסיהפעילותובמפעלאו
לגביהם,ביוםהתחילהואילך;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-11975;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-21977;

"חוקזיכיוןצינורהנפט"-חוקזיכיוןצינורהנפט,התשכ"ח-8פ319;

"חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-8פ419;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ519;

"יוםהתחילה"-אחדהמועדיםהקבועיםבסעיף29אויוםהפרסום,לפיהעניין;

"יוםתחילתהפעילות"-המועדשבוהועברההפעילותולאיאוחרמהמועדהאחרון
שלפיסעיף31;

"מיתקןהגנהקתודית"-מיתקןשנועדלהגןמפנישיתוך)קורוזיה(באמצעותיצירת
שדהחשמליאומיתקןנלווהאחרהנדרשלכךבמישרין,ובכללזהקותשתית

להולכתמיםאוחשמל;

"מיתקןנפט"-כלאחדמאלה:

קותשתיתלהולכתנפט; )1(

מיתקןנלווהאשרנדרשלהפעלתושלקותשתיתכאמורבפסקה)1(לרבות )2(
קותשתיתומיתקןהגנהקתודית;

"המפעל"-כהגדרתובסעיף1לשטרהזיכיון;

נכסיהפעילות"-כלהמקרקעין,ובכללזההמחובריםלהם,המשמשיםלפעילותו
שלגורםמפעיל,לרבותרצועתהקרקעכהגדרתהבסעיף255ידלחוקהתכנון
והבנייה,והכולביןשניתןלגביהםאישורשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיון
אולפיסעיף5לשטרשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט,התשי"ט-1959פ,
וביןשניתןלגביהםאישורלפיהוראותפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,ובהתאם

לאישורכאמור;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר כ"ב ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1083,מיוםכ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטוברפ201(,עמ'551ר

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 1

ס"חהתשל"ז,עמ'פ22ר 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'2פר 3

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 4

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 5

ס"חהתשי"ט,עמ'248ר פ
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"נפט"-כהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-71952,לרבותמוצרינפט;

"פעילות",שלגורםמפעיל-פעילותשלהולכהואחסוןשלנפט,לרבותפריקה,טעינה
וניפוקשלנפט,וכלפעילותאחרתהדרושהלכך,המבוצעתבידיגורםמפעיל

אומימטעמו;

"קותשתית"-קותת־קרקעילהולכהאולהעברהשלחשמל,בזקכהגדרתובחוק
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,מים,ביובאונפט,והקרקעשבה

הואעובר;

"שטרהזיכיון"-שטרהזיכיוןשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

"תקופתהזיכיון"-התקופהשמיוםכ"ובאדרהתשכ"ח)פ2במרס8פ19(עדיוםכ"ז
באדרהתשע"ז)25במרס2017(ר

סימן ב': הקמת חברה שתהיה הגורם המפעיל הראשון והענקת זכויות

הקמתחברה
בבעלותמלאה

שלהמדינה

רשםהחברותירשום,לפיהוראותסעיף10לחוקהחברות,התשנ"ט-91999,חברה2ר )א(
בבעלותמלאהשלהמדינהשתהיההגורםהמפעילהראשון;שרהאוצרימציאלרשם
החברותאתהפרטיםוהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף8לחוקהאמור,עדיוםכ"אבאדר

התשע"ז)19במרס2017(ר

עלחברהשהוקמהלפיהוראותסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה: )ב(

עלאףהוראותחוקהחברותהממשלתיות,בתקופהשמיוםרישומהעדיום )1(
כ"טבאדרהתש"ף)25מרס2020(,לאתיחשבהחברהלחברהממשלתיתוהוראות
החוקהאמורלאיחולועליה;עלאףהאמור,יחולובתקופההאמורההוראותאלה:

לשרהאוצריהיונתונותכלסמכויותהפיקוחשקיימותלפידיןכדי )א(
לוודאפיקוחיעילעלהממשלהתאגידישלהחברה;

שרהאוצררשאילדרושכידירקטוריוןהחברהיקייםישיבהמיוחדת; )ב(
הישיבהתתקייםבתוךשבעהימיםמיוםהדרישה,אלאאםכןנדרש
לקיימהבתוךזמןקצריותר;בישיבהידונובענייניםהמפורטיםבדרישה

והחלטותיהיובאומידלידיעתהשראומימטעמו;

החלביוםא'בניסןהתש"ף)פ2במרס2020(- )2(

בהתאם ממשלתית לחברה שהפכה כחברה החברה את יראו )א(
להוראותסעיף8)א(לחוקהחברותהממשלתיות;

יראואתהוראותתקנוןהחברהבענייניםהמנוייםבסעיףפ)1(ו–)2( )ב(
לחוקהחברותהממשלתיותכאילונקבעולפיסעיףפלאותוחוק;

שרהאוצריהיההשרהאחראילענייניהחברה,והואיודיעלוועדת )ג(
הכספיםשלהכנסתעדיוםא'באדרהתש"ף)פ2בפברואר2020(אםהחליט
שלאלפנותלוועדתהכספיםשלהכנסתלפיסעיף3פ)3(לחוקהחברות

הממשלתיותבנוגעלחברה;

לאיראואתהחברהכתאגידשהוקםבחוקאולפיו; )3(

היההגורםהמפעילחברהבבעלותמלאהשלהמדינהיראואותוכגוףמבוקר )4(
כמשמעותובסעיף9לחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[10ר

"נפט"-כהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-71952,לרבותמוצרינפט;

"פעילות",שלגורםמפעיל-פעילותשלהולכהואחסוןשלנפט,לרבותפריקה,טעינה
וניפוקשלנפט,וכלפעילותאחרתהדרושהלכך,המבוצעתבידיגורםמפעיל

אומימטעמו;

"קותשתית"-קותת־קרקעילהולכהאולהעברהשלחשמל,בזקכהגדרתובחוק
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-81982,מים,ביובאונפט,והקרקעשבה

הואעובר;

"שטרהזיכיון"-שטרהזיכיוןשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

"תקופתהזיכיון"-התקופהשמיוםכ"ובאדרהתשכ"ח)פ2במרס8פ19(עדיוםכ"ז
באדרהתשע"ז)25במרס2017(ר

סימן ב': הקמת חברה שתהיה הגורם המפעיל הראשון והענקת זכויות

רשםהחברותירשום,לפיהוראותסעיף10לחוקהחברות,התשנ"ט-91999,חברה2ר )א(
בבעלותמלאהשלהמדינהשתהיההגורםהמפעילהראשון;שרהאוצרימציאלרשם
החברותאתהפרטיםוהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף8לחוקהאמור,עדיוםכ"אבאדר

התשע"ז)19במרס2017(ר

הקמתחברה
בבעלותמלאה

שלהמדינה

עלחברהשהוקמהלפיהוראותסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה: )ב(

עלאףהוראותחוקהחברותהממשלתיות,בתקופהשמיוםרישומהעדיום )1(
כ"טבאדרהתש"ף)25מרס2020(,לאתיחשבהחברהלחברהממשלתיתוהוראות
החוקהאמורלאיחולועליה;עלאףהאמור,יחולובתקופההאמורההוראותאלה:

לשרהאוצריהיונתונותכלסמכויותהפיקוחשקיימותלפידיןכדי )א(
לוודאפיקוחיעילעלהממשלהתאגידישלהחברה;

שרהאוצררשאילדרושכידירקטוריוןהחברהיקייםישיבהמיוחדת; )ב(
הישיבהתתקייםבתוךשבעהימיםמיוםהדרישה,אלאאםכןנדרש
לקיימהבתוךזמןקצריותר;בישיבהידונובענייניםהמפורטיםבדרישה

והחלטותיהיובאומידלידיעתהשראומימטעמו;

החלביוםא'בניסןהתש"ף)פ2במרס2020(- )2(

בהתאם ממשלתית לחברה שהפכה כחברה החברה את יראו )א(
להוראותסעיף8)א(לחוקהחברותהממשלתיות;

יראואתהוראותתקנוןהחברהבענייניםהמנוייםבסעיףפ)1(ו–)2( )ב(
לחוקהחברותהממשלתיותכאילונקבעולפיסעיףפלאותוחוק;

שרהאוצריהיההשרהאחראילענייניהחברה,והואיודיעלוועדת )ג(
הכספיםשלהכנסתעדיוםא'באדרהתש"ף)פ2בפברואר2020(אםהחליט
שלאלפנותלוועדתהכספיםשלהכנסתלפיסעיף3פ)3(לחוקהחברות

הממשלתיותבנוגעלחברה;

לאיראואתהחברהכתאגידשהוקםבחוקאולפיו; )3(

היההגורםהמפעילחברהבבעלותמלאהשלהמדינהיראואותוכגוףמבוקר )4(
כמשמעותובסעיף9לחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[10ר

ס"חהתשי"ב,עמ'322ר 7

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ר 8

ס"חהתשנ"ט,עמ189ר 9

ס"חהתשי"ח,עמ'92ר 10
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בסעיףזה- )ג(

"חברהבבעלותמלאהשלהמדינה"-חברהשכלמניותיההןבבעלותהמדינהוהזכות
למנותאתכלהדירקטוריםשלההיאבידיהמדינה;

"חברהממשלתית"-כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיותר

כלעובדשלבעלזיכיוןהמשנהיהיהרשאילעבורלעבודבגורםהמפעילהחל3רעובדים )א(
מיוםתחילתהפעילות,ובלבדשנתןעלכךהודעהלגורםהמפעילעדתוםשישה

חודשיםמיוםהתחילה,בנוסחשבתוספתהראשונהר

עלעובדשנתןהודעהכאמורבסעיףקטן)א()להלן-עובדעובר(,יחולוהוראות )ב(
אלה:

כלהזכויותותנאיהעבודהשהיולעובדעוברעדיוםתחילתהפעילות, )1(
יישמרולוויראואותןכזכויותהנובעותמעבודתובחברהשהוקמהלפיהוראות

סעיף2)א(;

עלאףהאמורבכלדין,עובדעוברלאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהן )2(
בשלהמעברר

הענקתזכויות
לחברה

המדינה,באמצעותרשותמקרקעיישראל,תעניק,עדיוםהתחילה,זכותחכירה4ר )א(
אוזכותשימושבמקרקעיןובכללזההמחובריםלהם,מנכסיהמפעל,אוזכותלגבי
2)א(;הזכויותיהיולתקופה המקרקעיןכאמור,לחברהשהוקמהלפיהוראותסעיף
שתחילתהביוםהתחילהוסיומהבמועדשיורהעליושרהאוצר;החברהתהיהרשאית
להעניקלבעלזיכיוןהמשנהזכותשכירותאוזכותשימושבמקרקעיןכאמוראוזכות

לגביהםעדיוםתחילתהפעילותר

המדינה,באמצעותשרהאוצרובתנאיםשיקבע,תמחה,עדיוםהתחילה,לחברה )ב(
שהוקמהלפיהוראותסעיף2)א(אתזכותהשלהמדינהלקבל,בתוםתקופתהזיכיון,

אתנכסיהמיטלטליןמנכסיהמפעלר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןמקרקעיןהמפורטיםבתוספתהשלישיתיחולו )ג(
ההוראותשבאותהתוספת;שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,לאחר
שנתןלגורםהמפעילאובעלזיכיוןהמשנההזדמנותלהשמיעאתטענותיו,לשנות,

בצו,אתהתוספתהשלישיתר

בסעיףזה,"מקרקעין"-ובכללזההמחובריםלהםר )ד(

סימן ג': מיסוי

פטורממסלגבי
תקופתהזיכיון

לאיוטלועלבעלזיכיון,בעלזיכיוןמשנה,בעלרישיוןשלבעלהזיכיון,חברהאחרת5ר
שאישרשרהאוצרלפיסעיף22לשטרהזיכיוןאוהגורםהמפעילולאייגבומכלאחד
מהםמס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחרבעדתקופתהזיכיון,שלאהיהניתן

להטילאולגבותלפיחוקזיכיוןצינורהנפטר

מיסויבתום
תקופתהזיכיון

הפעולותשלהלןיהיופטורותמכלמס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחר:פר )א(

השבתהמפעללידיהמדינהבתוםתקופתהזיכיון; )1(

הענקתזכותחכירהאוזכותשימושבמקרקעין,ובכללזההמחובריםלהם, )2(
מנכסיהמפעל,התחייבותלהענקתזכותכאמוראוהענקתזכותבנכסמיטלטלין
מנכסיהמפעל)בסעיףזה-הענקתזכותבנכס(,בהתאםלהוראותסעיף4,לחברה

שהוקמהלפיסעיף2)א(ר
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הוראותסעיף103הלפקודתמסהכנסה11,יחולולענייןהענקתזכותבנכסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א()2(,ויראולענייןזהאתהמחירהמקורישלהנכס,יתרתהמחירהמקורי,
שוויהרכישהויוםהרכישהכפישהיובידיבעלהזיכיון,אילולאהוענקההזכותבנכס,
ולגבינכסכאמורשהואמלאי,יראוכעלותהמלאיאתהסכוםשנקבעכמלאיסופי

לענייןשומתבעלהזיכיוןלשנתהמסהמסתיימתבמועדהענקתהזכותבנכסר

ניהולפנקסים
במטבעחוץ

עלאףהאמורבסעיף130א)ג(לפקודתמסהכנסה,גורםמפעילאומישהיהבעלזיכיון7ר
המשנהרשאילנהלבמטבעחוץאתפנקסיהחשבונותשהואחייבבניהולםלפיסעיף
130לפקודההאמורה,לפיכלליםשיקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
ובלבדשמטבעהפעילותשלו,כמשמעותובכלליחשבונאותמקובלים,הואדולראויורור

סימן ד': סודיות וחופש המידע

סודיותוחופש
המידע

כלידיעההנוגעתלגורםהמפעיל,לרבותעסקאותיובתחוםהנפטושוויו,ולמעט8ר )א(
הענייניםלפיסעיף113)ד(לחוקהעונשיןאשרמידעהעוסקבהםבאופןבלעדיאינו
ידיעהסודיתלענייןבעלזיכיוןהמשנה,תחשבידיעהסודיתלענייןסעיפים113ו־113א
לחוקהעונשין,אלאאםכןשרהאוצרהתיראתהידיעהאועדלהסדרהאחרתלפי

סעיף113לחוקהעונשיןר

עלאףהאמורבפסקה)9(להגדרה"רשותציבורית"שבסעיף2לחוקחופשהמידע, )ב(
התשנ"ח-121998,הוראותחוקחופשהמידעיחולועלגורםמפעילרקלענייןמידע
בתחוםאיכותהסביבה,בריאותהציבוראוהעסקתעובדים,והכולבלילגרועמהאמור

בסעיףקטן)א(אומהסדרהאחרתלפיסעיף113לחוקהעונשיןר

סימן ה': הקמה ותחזוקה של נכס פעילות

הקמהותחזוקה
שלנכספעילות

הגורםהמפעיליקיםויתחזקכלנכסמנכסיהפעילותברמהנאותהובהתאםלהוראות9ר
כלגורםמוסמךלפידיןובכללזהחוקרישויעסקיםר

סימן ו': כניסה למקרקעין וביצוע פעולות בהם

בסימןזה-10רסימןו'-הגדרות

"מיתקןנפט"-מיתקןנפטהמשמשלפעילותושלגורםמפעיל;

"מקרקעין"-מקרקעיןציבורייםאומקרקעיןפרטיים;

"תכנית"-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהר

סמכותכניסה
למקרקעיןוביצוע

פעולותבהם

הגורםהמפעילאומישפועלמטעמו,רשאי,לצורךפעילותו,לרבותלצורךהקמה,11ר )א(
הפעלהאותחזוקהשלמיתקןנפט,ובכפוףלהוראותסעיף12,להיכנסלמקרקעיןשבהם
)8(ו–)11(עד)13(שלהלן-גםלמקרקעין ,)4( ,)1( מצוימיתקןנפט,ולענייןפסקאות
הסמוכיםלמקרקעיןכאמור,ולבצעבהםאתהפעולותהמפורטותלהלן,לרבותפעולות

נלוותהנדרשותלביצוען:

לערוךמדידותובדיקותלצורךתכנוןהקמתושלמיתקןנפט; )1(

להתקין,לבנותאולהציבאתמיתקןהנפט; )2(

לחפוראולהסיראבן,אדמהועץ; )3(

להקיםולתחזקקוויםלהולכהשלמיםאוחשמל,המשמשיםמיתקןנפט; )4(

לסמןבאמצעותשלטאתמיקומושלמיתקןהנפטולתחזקאתהשלט; )5(

הוראותסעיף103הלפקודתמסהכנסה11,יחולולענייןהענקתזכותבנכסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א()2(,ויראולענייןזהאתהמחירהמקורישלהנכס,יתרתהמחירהמקורי,
שוויהרכישהויוםהרכישהכפישהיובידיבעלהזיכיון,אילולאהוענקההזכותבנכס,
ולגבינכסכאמורשהואמלאי,יראוכעלותהמלאיאתהסכוםשנקבעכמלאיסופי

לענייןשומתבעלהזיכיוןלשנתהמסהמסתיימתבמועדהענקתהזכותבנכסר

עלאףהאמורבסעיף130א)ג(לפקודתמסהכנסה,גורםמפעילאומישהיהבעלזיכיון7ר
המשנהרשאילנהלבמטבעחוץאתפנקסיהחשבונותשהואחייבבניהולםלפיסעיף
130לפקודההאמורה,לפיכלליםשיקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
ובלבדשמטבעהפעילותשלו,כמשמעותובכלליחשבונאותמקובלים,הואדולראויורור

ניהולפנקסים
במטבעחוץ

סימן ד': סודיות וחופש המידע

כלידיעההנוגעתלגורםהמפעיל,לרבותעסקאותיובתחוםהנפטושוויו,ולמעט8ר )א(
הענייניםלפיסעיף113)ד(לחוקהעונשיןאשרמידעהעוסקבהםבאופןבלעדיאינו
ידיעהסודיתלענייןבעלזיכיוןהמשנה,תחשבידיעהסודיתלענייןסעיפים113ו־113א
לחוקהעונשין,אלאאםכןשרהאוצרהתיראתהידיעהאועדלהסדרהאחרתלפי

סעיף113לחוקהעונשיןר

סודיותוחופש
המידע

עלאףהאמורבפסקה)9(להגדרה"רשותציבורית"שבסעיף2לחוקחופשהמידע, )ב(
התשנ"ח-121998,הוראותחוקחופשהמידעיחולועלגורםמפעילרקלענייןמידע
בתחוםאיכותהסביבה,בריאותהציבוראוהעסקתעובדים,והכולבלילגרועמהאמור

בסעיףקטן)א(אומהסדרהאחרתלפיסעיף113לחוקהעונשיןר

סימן ה': הקמה ותחזוקה של נכס פעילות

הגורםהמפעיליקיםויתחזקכלנכסמנכסיהפעילותברמהנאותהובהתאםלהוראות9ר
כלגורםמוסמךלפידיןובכללזהחוקרישויעסקיםר

הקמהותחזוקה
שלנכספעילות

סימן ו': כניסה למקרקעין וביצוע פעולות בהם

סימןו'-הגדרותבסימןזה-10ר

"מיתקןנפט"-מיתקןנפטהמשמשלפעילותושלגורםמפעיל;

"מקרקעין"-מקרקעיןציבורייםאומקרקעיןפרטיים;

"תכנית"-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהר

הגורםהמפעילאומישפועלמטעמו,רשאי,לצורךפעילותו,לרבותלצורךהקמה,11ר )א(
הפעלהאותחזוקהשלמיתקןנפט,ובכפוףלהוראותסעיף12,להיכנסלמקרקעיןשבהם
)8(ו–)11(עד)13(שלהלן-גםלמקרקעין ,)4( ,)1( מצוימיתקןנפט,ולענייןפסקאות
הסמוכיםלמקרקעיןכאמור,ולבצעבהםאתהפעולותהמפורטותלהלן,לרבותפעולות

נלוותהנדרשותלביצוען:

סמכותכניסה
למקרקעיןוביצוע

פעולותבהם

לערוךמדידותובדיקותלצורךתכנוןהקמתושלמיתקןנפט; )1(

להתקין,לבנותאולהציבאתמיתקןהנפט; )2(

לחפוראולהסיראבן,אדמהועץ; )3(

להקיםולתחזקקוויםלהולכהשלמיםאוחשמל,המשמשיםמיתקןנפט; )4(

לסמןבאמצעותשלטאתמיקומושלמיתקןהנפטולתחזקאתהשלט; )5(

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ,עמ'120ר 11

ס"חהתשנ"ח,עמ'פ22ר 12
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להקיםגדרסביבמיתקןנפטהמצוימעלפניהקרקעולתחזקאתהגדר; )פ(

להסיראולגזום,מסביבלכלמיתקןנפטקייםאומתוכנן,כלצמחהמפריע )7(
להקמתו,לקיומואולפעילותוהתקינהשלמיתקןהנפט;

הגנה במיתקן מדידה לבצע זה ובכלל בדיקה, או תצפית סיור, לערוך )8(
קתודית;

לבצעבדיקה,תחזוקה,תיקון,אוהסרהשלמיתקןנפטוכןלבצעבושינוי )9(
שאיןבומשוםפגיעהבהיקףהשימושבאותםמקרקעין;

לחפורתעלות,מנהרותומעבריםמתחתלפניהקרקע; )10(

לפתוחכלדרךבמקרקעיןלשםביצועעבודותבקשרלמיתקןנפט,ובלבד )11(
שמידעםהשלמתהעבודהיחזיראתהדרךלמצבהקודם;בפסקהזו-

"דרך"-לרבותמסילה,כביש,רחוב,סמטה,כיכר,מעבר,גשראומקוםפתוחשיש
לציבורזכותמעברבהם;

"עבודותבקשרלמיתקןנפט"-לרבותתכנון,הקמה,שינוי,תיקון,פירוק,בדיקה
אוהפעלהשלמיתקןנפט,וכלפעולהאחרתהנדרשתלשםכך,לרבות

חפירה,ובקרהעלביצועעבודותכאמור;

לבצעכלפעולהשהגורםהמפעילחייבבביצועהלפיכלדין,לרבותלפי )12(
חוקהמים,התשי"ט-131959,וחוקרישויעסקים;

לעבורברכב,ובכללזהמכונהניידתאוציודהנדסיכמשמעותולפיחוק )13(
שבו למקום סמוך הנמצאים במקרקעין התשי"ז-141957, הנדסי, ציוד רישום
נדרשביצועןשלפעולותהמפורטותבפסקאות)1(עד)12(,ולבצעפעולותנלוות

הנדרשותלשםמעברכאמורר

הסמכותלפיסעיףקטן)א()13(תהיהנתונהלגורםהמפעילגםלגבימקרקעין )ב(
הסמוכיםלמקרקעיןשבהםישלוזכותחכירהאוזכותלשימושבשטחשמעלפני

הקרקער

הודעהעלכוונה
להיכנסלמקרקעין

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןהמיועדיםלמגוריםבתכנית,בכוונה12ר )א(
לעשותשימושבסמכויותלפיסעיף11,אלאאםכן-

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א(,למעטפסקאות)8(,)9(ו–)12(שבו- )1(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמור
באותוסעיף,עלהעיתויהמתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,

וחלפו23ימיםמיוםמסירתההודעה;

11)א()8(-הגורםהמפעילמסרלבעל לענייןשימושבסמכותלפיסעיף )2(
המקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולותכאמורבאותוסעיףועל
אפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(;בהודעהכאמוריפרטהגורםהמפעילאת
תדירותןשלהפעולותוהימיםבשבועשבהםמתוכנןלבצעןוכןכיהגורםהמפעיל
יעשהמאמץסבירלהודיעלבעלהמקרקעיןאםהןצפויותלהתבצעביוםאחר

בשבוע;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()9(ו–)12(,-הגורםהמפעילמסר )3(
לבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותוסעיף,עלהעיתוי
המתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,וחלפו10ימיםמיוםמסירת

ההודעהר

ס"חהתשי"ט,עמ'9פ1ר 13

ס"חהתשי"ז,עמ'145ר 14
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לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכנית, )ב(
בכוונהלעשותשימושבסמכויותלפיסעיף11אלאאםכן-

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()2(,)3(,)4(,)7(,)10(או)11(-הגורם )1(
המפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותו
סעיף,עלהעיתויהמתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,וחלפו

פ1ימיםמיוםמסירתההודעה;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()1(,)5(,)פ(,)8(,)9(ו–)13(או)ב(- )2(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולות

כאמורבאותוסעיףועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(ר

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()12(-הגורםהמפעילמסרלבעל )3(
המקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותוסעיף,עלהעיתוי
המתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,וחלפו10ימיםמיוםמסירת

ההודעהר

בעלמקרקעיןשקיבלהודעהלפיסעיףקטן)א()2(או)ב()2(רשאילפנותלגורם )ג(
המפעילבבקשהשיודיעלועלהעיתויהמתוכנןלביצועהפעולות,והגורםהמפעיל
ייענהלבקשהככלשאיןבכךכדילפגועבפעילותואולהכבידעליה;הודעהכאמור
באותםסעיפיםקטניםתימסרלבעלהמקרקעיןאחתלשנהותפרטאתהאפשרותלפנות
לגורםהמפעילבבקשהכאמורואתדרכיההתקשרותעםהגורםהמפעיללצורךהפנייהר

לאניתןלמצואאתבעלהמקרקעין,יפרסםהגורםהמפעיל,בעיתוןיומיבשפה )ד(
העברית,אתפרטיזיהויהמקרקעין,שםבעלהמקרקעיןוהפניהלאתרהאינטרנטשל
הגורםהמפעילשבותפורטההודעה;פורסמההודעהבעיתוןכאמור,חזקהשבעל

המקרקעיןקיבלאותהביוםהפרסוםר

בעלמקרקעיןהמיועדיםלמגוריםבתכניתהמתנגדלביצועפעולותלפי)ה( )1(
סעיף11,רשאילפנותבהשגהלמנהלמינהלהדלקשבמשרדהתשתיתהלאומיות,

האנרגיהוהמים)בסימןזה-המנהל(במועדיםכמפורטלהלן:

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()1(-יפנהכאמורבתוך23 )א(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()2(-יפנהכאמורבתוךפ1 )ב(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()3(-יפנהכאמורבתוך10 )ג(
ימיםמיוםמסירתההודעהר

בעלמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכניתהמתנגדלביצועפעולות )2(
לפיסעיף11,רשאילפנותבהשגהלמנהלבמועדיםכמפורטלהלן:

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()1(-יפנהכאמורבתוךפ1 )א(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()2(-יפנהכאמורבתוךפ1 )ב(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()3(-יפנהכאמורבתוך10 )ג(
ימיםמיוםמסירתההודעהר

בפנייהלפיסעיףקטןזהיצייןבעלהמקרקעיןאתהפרטיםהמנוייםבתוספת )3(
השנייה;שרהאוצררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהר

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכנית, )ב(
בכוונהלעשותשימושבסמכויותלפיסעיף11אלאאםכן-

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()2(,)3(,)4(,)7(,)10(או)11(-הגורם )1(
המפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותו
סעיף,עלהעיתויהמתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,וחלפו

פ1ימיםמיוםמסירתההודעה;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()1(,)5(,)פ(,)8(,)9(ו–)13(או)ב(- )2(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולות

כאמורבאותוסעיףועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(ר

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף11)א()12(-הגורםהמפעילמסרלבעל )3(
המקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותוסעיף,עלהעיתוי
המתוכנןלכךועלאפשרותההשגהלפיסעיףקטן)ה(,וחלפו10ימיםמיוםמסירת

ההודעהר

בעלמקרקעיןשקיבלהודעהלפיסעיףקטן)א()2(או)ב()2(רשאילפנותלגורם )ג(
המפעילבבקשהשיודיעלועלהעיתויהמתוכנןלביצועהפעולות,והגורםהמפעיל
ייענהלבקשהככלשאיןבכךכדילפגועבפעילותואולהכבידעליה;הודעהכאמור
באותםסעיפיםקטניםתימסרלבעלהמקרקעיןאחתלשנהותפרטאתהאפשרותלפנות
לגורםהמפעילבבקשהכאמורואתדרכיההתקשרותעםהגורםהמפעיללצורךהפנייהר

לאניתןלמצואאתבעלהמקרקעין,יפרסםהגורםהמפעיל,בעיתוןיומיבשפה )ד(
העברית,אתפרטיזיהויהמקרקעין,שםבעלהמקרקעיןוהפניהלאתרהאינטרנטשל
הגורםהמפעילשבותפורטההודעה;פורסמההודעהבעיתוןכאמור,חזקהשבעל

המקרקעיןקיבלאותהביוםהפרסוםר

בעלמקרקעיןהמיועדיםלמגוריםבתכניתהמתנגדלביצועפעולותלפי)ה( )1(
סעיף11,רשאילפנותבהשגהלמנהלמינהלהדלקשבמשרדהתשתיתהלאומיות,

האנרגיהוהמים)בסימןזה-המנהל(במועדיםכמפורטלהלן:

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()1(-יפנהכאמורבתוך23 )א(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()2(-יפנהכאמורבתוךפ1 )ב(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)א()3(-יפנהכאמורבתוך10 )ג(
ימיםמיוםמסירתההודעהר

בעלמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכניתהמתנגדלביצועפעולות )2(
לפיסעיף11,רשאילפנותבהשגהלמנהלבמועדיםכמפורטלהלן:

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()1(-יפנהכאמורבתוךפ1 )א(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()2(-יפנהכאמורבתוךפ1 )ב(
ימיםמיוםמסירתההודעה;

המתנגדלפעולההמנויהבסעיףקטן)ב()3(-יפנהכאמורבתוך10 )ג(
ימיםמיוםמסירתההודעהר

בפנייהלפיסעיףקטןזהיצייןבעלהמקרקעיןאתהפרטיםהמנוייםבתוספת )3(
השנייה;שרהאוצררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהר
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פנהבעלמקרקעיןבהשגהלמנהלכאמורבסעיףקטןזה,יודיעעלכךהמנהל )4(
לגורםהמפעיל,והגורםהמפעיליהיהרשאילהיכנסלמקרקעיןולבצעבהםאת

הפעולותהאמורותרקאםקיבלהרשאהלכךמאתהמנהלר

המנהלימסורלבעלהמקרקעיןאתהחלטתובהשגה,ואםהחליטהמנהל )5(
להרשותלגורםהמפעיללהיכנסלמקרקעיןולבצעבהםאתהפעולות,יודיעעל
כךהמנהללבעלהמקרקעין7ימיםלפחותלפניהמועדלביצועהפעולות,בצירוף

נימוקיםר

כניסהוביצועשלפעולותלפיסעיף11במקרקעיןהמוחזקיםבידימערכתהביטחון )ו(
טעוניםאישורמראששלהגוףהמוסמךלכךעלפידיןלגביאותומקום;בסעיףקטןזה,

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינה;

צבאהגנהלישראל; )3(

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-151998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)2(,ואשרשר

הביטחוןהודיעעליהםלמנהל;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדים; )5(

התאגידים בחוק כהגדרתו ביטחוני, ציוד המייצרים וספקים מפעלים )פ(
הביטחוניים)הגנהעלאינטרסיםביטחוניים(,התשס"ו-פ200פ1,בעבורגוףהמנוי

בפסקאות)1(עד)5(,שהשרהממונהעלאותוגוףהודיעעליהםלמנהלר

ציבור, לצורכי בתכנית המיועדים למקרקעין להיכנס המתכוון מפעיל גורם )ז(
כמשמעותםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ולבצעבהםפעולותלפיסעיף11,ימסורהודעה
כאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,גםלרשותהמקומיתשבתחומהנמצאיםהמקרקעיןר

הודעהמאתגורםמפעילתשלחבדואררשוםלכתובתבעלהמקרקעיןכאמור )ח(
)11א(לחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-5פ1719;הודעהלרשות 2)א()11(או בסעיף

מקומיתכאמורבסעיף12)ז(תישלחבדואררשוםלמשרדיהרשותהמקומיתר

בסעיףזה,"יוםמסירתההודעה"-בתוםחמישהימיםמיוםשליחתההודעה )ט(
כאמורבסעיףקטן)ח(,ואםפורסמהההודעהבעיתוןכאמורבסעיףקטן)ד(-יוםפרסום

ההודעהבעיתוןר

הרואהעצמונפגעמהחלטתהמנהלכאמורבסעיף12)ה(,רשאילערערעלהחלטת13רערעור )א(
המנהללביתמשפטהשלוםשבתחוםשיפוטונמצאיםהמקרקעין,בתוך21ימיםמהיום

שבונמסרהלוההחלטהר

ביתהמשפטהדןבערעוררשאילאשראתהחלטתהמנהל,לבטלה,אולהתנותה )ב(
בתנאים,ורשאיהואלתתכלסעדשביתמשפטהדןבענייןאזרחימוסמךלתיתור

הגשתערעורלביתהמשפטלאתעכבאתהשימושבסמכותלפיסעיף11,אלא )ג(
אםכןהחליטעלכךביתהמשפט,בהחלטהמנומקתמטעםמיוחדר

שרהמשפטיםרשאילקבועסדרידיןבערעורלפיסעיף13;באיןסדרידין,ידוןבית14רסדרידיןבערעור
המשפטבדרךהנראיתלומועילהביותרלהכרעהצודקתומהירהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 15

ס"חהתשס"ו,עמ'174ר פ1

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ר 17
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ביצועפעולות
במקרקעיןבלא

הודעה

עלאףהאמורבסעיף12,רשאיגורםמפעיללהיכנסלמקרקעיןכאמורבסעיף1511ר )א(
לשםביצועפעולההמנויהבאותוסעיף,אףבלאהודעהלפיסעיף12,אםסברשמתקיים

אחדמאלה:

לאדםאו למניעתנזק או דליפתנפט למניעת וחיונית הפעולהדחופה )1(
לסביבה,ובלבדשהגורםהמפעילייתןהודעהמפורטתלבעלהמקרקעיןולמנהל

בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־48שעותלאחרביצועהפעולה;

לרבות לרכוש או לסביבה משמעותי נזק מניעת לשם נדרשת הפעולה )2(
למיתקןנפט,ולאניתןלהמתיןעדתוםהתקופהשבסעיף12)א()1(או)3(או)ב(

)1(או)3(,ובלבדשהגורםהמפעילנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהלבהקדם
האפשריולאיאוחרמ־48שעותלפניביצועהפעולהר

הוראותסעיף12)ד(יחולולענייןהודעהלפיסעיףקטן)א(ר )ב(

הסמכותלפיסעיףקטן)א(תהיהנתונהלגורםהמפעילעדלהשלמתביצוע )ג(
הפעולהלהנחתדעתור

11,יימנעעדכמהפ1רפיצוייםבעדנזק גורםמפעילשמשתמשבסמכותומבצעפעולותלפיסעיף )א(
שהדברניתןמגרימתנזק,ויחזיראתהמקרקעין,ככלהאפשר,למצבשהיובואילולא

נעשהשימושבהםר

נגרםנזקכתוצאהמביצועהפעולותהאמורות,ישלםהגורםהמפעיל,לפידרישת )ב(
הניזוק,פיצוייםעלהנזקשנגרםר

החליטהגורםהמפעיללדחותדרישהלפיצוייםלפיסעיףקטן)ב(,כולהאוחלקה, )ג(
ימסורלתובעהודעהמנומקתבכתבעלכךבתוך0פימיםמיוםקבלתהדרישה,וישלם
לו,בתוךהמועדהאמור,אתהסכוםשאינושנויבמחלוקת;כלאחדמהצדדיםרשאי
להעביראתהדרישהלפיצוייםלהכרעתהשלועדתעררכהגדרתהבחוקמשקהגז
הטבעי,התשס"ב-182002,שתקבעאתסכוםהפיצויים;שרהמשפטים,בהסכמתשר
האוצר,יקבעאתסדריהדיןשלהוועדה,ויחולולענייןזההוראותסעיפים45)ב(ו־פ4
לחוקהאמור;יושבראשועדתהערררשאילהורותלגביכלענייןהנוגעלסדרידיןשלא

נקבעהלגביוהוראהלפיסעיףזהר

איסורביצוע
פעולותמסוימות

במקרקעיןבלא
אישורהמנהל

לאישתולאדםעצים,לאיבנהולאיחפורבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,למעט17ר
מיתקןהגנהקתודית,אלאאםכןהסכיםלכךהגורםהמפעיל,בכתב,ובהיעדרהסכמה
כאמור-אםניתןלכךאישורהמנהל,לאחרשנתןלגורםהמפעילהזדמנותלהשמיע

אתטענותיור

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששניםאוהקנסהאמורבסעיף1פ)א()3(לחוק18רעונשין
העונשין:

שותלעצים,בונהאוחופרבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,למעטמיתקןהגנה )1(
קתודית,בלאשניתנולכךהסכמתהגורםהמפעילאואישורהמנהל,בניגודלהוראות

סעיף17;

מפריעלפעילותשלגורםמפעילאומימטעמוהמנויהלהלן: )2(

הקמה,הפעלה,שינוי,בדיקהאותיקוןשלנכספעילות; )א(

פריקה,אחסון,הולכה,ניפוקאוטעינה,שלנפט; )ב(

מפריעלקיומושלנכספעילותר )3(

עלאףהאמורבסעיף12,רשאיגורםמפעיללהיכנסלמקרקעיןכאמורבסעיף1511ר )א(
לשםביצועפעולההמנויהבאותוסעיף,אףבלאהודעהלפיסעיף12,אםסברשמתקיים

אחדמאלה:

ביצועפעולות
במקרקעיןבלא

הודעה

לאדםאו למניעתנזק או דליפתנפט למניעת וחיונית הפעולהדחופה )1(
לסביבה,ובלבדשהגורםהמפעילייתןהודעהמפורטתלבעלהמקרקעיןולמנהל

בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־48שעותלאחרביצועהפעולה;

לרבות לרכוש או לסביבה משמעותי נזק מניעת לשם נדרשת הפעולה )2(
למיתקןנפט,ולאניתןלהמתיןעדתוםהתקופהשבסעיף12)א()1(או)3(או)ב(

)1(או)3(,ובלבדשהגורםהמפעילנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהלבהקדם
האפשריולאיאוחרמ־48שעותלפניביצועהפעולהר

הוראותסעיף12)ד(יחולולענייןהודעהלפיסעיףקטן)א(ר )ב(

הסמכותלפיסעיףקטן)א(תהיהנתונהלגורםהמפעילעדלהשלמתביצוע )ג(
הפעולהלהנחתדעתור

11,יימנעעדכמהפ1ר גורםמפעילשמשתמשבסמכותומבצעפעולותלפיסעיף )א(
שהדברניתןמגרימתנזק,ויחזיראתהמקרקעין,ככלהאפשר,למצבשהיובואילולא

נעשהשימושבהםר

פיצוייםבעדנזק

נגרםנזקכתוצאהמביצועהפעולותהאמורות,ישלםהגורםהמפעיל,לפידרישת )ב(
הניזוק,פיצוייםעלהנזקשנגרםר

החליטהגורםהמפעיללדחותדרישהלפיצוייםלפיסעיףקטן)ב(,כולהאוחלקה, )ג(
ימסורלתובעהודעהמנומקתבכתבעלכךבתוך0פימיםמיוםקבלתהדרישה,וישלם
לו,בתוךהמועדהאמור,אתהסכוםשאינושנויבמחלוקת;כלאחדמהצדדיםרשאי
להעביראתהדרישהלפיצוייםלהכרעתהשלועדתעררכהגדרתהבחוקמשקהגז
הטבעי,התשס"ב-182002,שתקבעאתסכוםהפיצויים;שרהמשפטים,בהסכמתשר
האוצר,יקבעאתסדריהדיןשלהוועדה,ויחולולענייןזההוראותסעיפים45)ב(ו־פ4
לחוקהאמור;יושבראשועדתהערררשאילהורותלגביכלענייןהנוגעלסדרידיןשלא

נקבעהלגביוהוראהלפיסעיףזהר

לאישתולאדםעצים,לאיבנהולאיחפורבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,למעט17ר
מיתקןהגנהקתודית,אלאאםכןהסכיםלכךהגורםהמפעיל,בכתב,ובהיעדרהסכמה
כאמור-אםניתןלכךאישורהמנהל,לאחרשנתןלגורםהמפעילהזדמנותלהשמיע

אתטענותיור

איסורביצוע
פעולותמסוימות

במקרקעיןבלא
אישורהמנהל

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששניםאוהקנסהאמורבסעיף1פ)א()3(לחוק18ר
העונשין:

עונשין

שותלעצים,בונהאוחופרבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,למעטמיתקןהגנה )1(
קתודית,בלאשניתנולכךהסכמתהגורםהמפעילאואישורהמנהל,בניגודלהוראות

סעיף17;

מפריעלפעילותשלגורםמפעילאומימטעמוהמנויהלהלן: )2(

הקמה,הפעלה,שינוי,בדיקהאותיקוןשלנכספעילות; )א(

פריקה,אחסון,הולכה,ניפוקאוטעינה,שלנפט; )ב(

מפריעלקיומושלנכספעילותר )3(

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 18
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סימן ז': הוראות לעניין נכסי פעילות ופעילות של גורם מפעיל בתחום נמל

הוראותלעניין
תחולתחוקרשות

הספנותוהנמלים

הוראותחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-192004)בסימןזה-חוקרשות19ר )א(
הספנותוהנמלים(לאיחולולגבינכספעילותשבתחוםנמלהמנויבתוספתהשנייה
לחוקהאמורולגביגורםמפעילופעילותובקשרלנכסכאמור,בכפוףלהוראותסעיף

קטן)ב(ר

הוראותסעיפים14,13,10,8,פ32,29,24,22,21,19,1)ב(,42,33)א(,)ג(ו–)ד(ו־43 )ב(
עד48לחוקרשותהספנותוהנמליםיחולולגבינכספעילותכאמורבסעיףקטן)א(ולגבי

גורםמפעילופעילותוכאמורבו,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף10- )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"לתתשירותינמל"יקראו"לתתכלסוגשל )א(
שירותינמל";

הסמכה "ולעניין יקראו ההסמכה" "בכתב אחרי )ב(, קטן בסעיף )ב(
לתאגידמורשהשהואגורםמפעיל-לתקופהשבהנתנההמדינהלגורם
המפעילזכותבנכסיהפעילות",במקום"תנאים,לרבותתנאיםהנדרשים"
יקראו"תנאיםבענייניםהנוגעיםלבטיחותואיכותהסביבה,לרבותתנאים
הנדרשים",ובסופויקראו"לענייןזה,"גורםמפעיל"ו"נכסיהפעילות"-
כהגדרתםבחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,

התשע"ז-2017";

סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )ג(

13,לענייןתאגידמוסמךשהואגורם הפעלתסמכותהמנהללפיסעיף )2(
מפעיל,טעונהאישורשרהאוצר;

לעניין ,14 סעיף לפי בדרכים והבטיחות התחבורה שר סמכות הפעלת )3(
הסמכהשלתאגידמוסמךשהואגורםמפעיל,טעונהאישורשרהאוצר;

יקראואתסעיףפ1,לענייןגורםמפעיל,כךשבמקום"לשר"יקראו"לשרים"; )4(

הפעלתסמכותשרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםלפיסעיף22)א(,לקבוע )5(
נסיבותוטעמיםלהחדלתהפעלתושלנמל,לגבינמלשמצויבונכספעילות,

טעונההסכמתשרהאוצר;

יקראואתסעיף32)ב(,לענייןנמלשמצויבונכספעילות,כךשבמקום"השר" )פ(
יקראו"השרים"ר

איןבהוראותסעיפים24,8ו־29לחוקרשותהספנותוהנמליםכדילגרועמחובת )ג(
סודיותלפיכלדיןר

עלאףהאמורבסעיף9)ב()2(ו–)3(לחוקרשותהספנותוהנמלים,העמדתנכס )ד(
שהואמקרקעיןמועבריםתת־ימייםכמשמעותםבחוקהאמור,לשימושתאגידמורשה
שהואגורםמפעיל,לפיהוראותאותוסעיף,לאתהיהכנגדדמישימושכאמורבאותו

סעיףר

הסכםלקבלת
שירותים

גורםמפעילרשאילהתקשרבהסכםעםחברתנמלאוחברתהפיתוחוהנכסים,כהגדרתן20ר
בחוקרשותהספנותוהנמלים,לצורךקבלתשירותיםבתמורה;הסכםכאמורשנחתם
ביןבעלזיכיוןהמשנהוביןחברתהפיתוחוהנכסיםערביוםהתחילהימשיךלעמוד

בתוקפוויראואותוכאילונחתםביןהגורםהמפעיללחברהכאמורר

ס"חהתשס"ד,עמ'פ45ר 19
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גריעתמקרקעין
מהמקרקעין

המועברים

רשותמקרקעיישראלוחברתהפיתוחוהנכסיםכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים,21ר
יגיעולהסכמהביניהןלגביגריעתקרקעותהמפעלשבנמלאילת,מהמקרקעיןהמועברים
האוצר, שר תת־ימיים; מקרקעין שאינם והנמלים הספנות רשות בחוק כהגדרתם
בהתייעצותעםשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,יכריעבכלמחלוקתהנוגעתלגובה

הפיצוישישולםלחברתהפיתוחוהנכסיםבשלגריעהכאמורר

סימן ח': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'114

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ22-2019ר

בסעיף1,בהגדרה"תשתיותלאומיות",במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקן )1(
אחסוןנפט,גזודלק";

בסעיף12ז,אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לדוןולהחליטבדרישהלפיצוייםלפיסעיףפ1)ג(לחוקתשתיותלהולכה )4("
ולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017ר";

בסעיף1פא)ב2(- )3(

)1(,אחרי"לענייןהקמתתשתיתאותכנונה"יבוא"לרבותגורם בפסקה )א(
מפעילכהגדרתובסעיף255יד";

בפסקה)3(,במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקןאחסוןנפט,גזודלק"; )ב(

בסעיף3פ)8(,אחרי"חשמל"יבוא"נפט"; )4(

בסעיףפ7ב)ג(,אחרי"הקמהשלהתשתיתהלאומית"יבוא"גורםמפעילכהגדרתו )5(
בסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת,בצו,";

אחריסעיף255יגיבוא: )פ(

"פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות

בפרקזה-255ידרהגדרות

"הגורםהמפעיל","יוםהתחילה","נכסיהפעילות","פעילות",
שלגורםמפעיל,"שטרהזיכיון"ו"תקופתהזיכיון"-
כהגדרתםבחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפט

עלידיגורםמפעיל;

"חוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל"
-חוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורם

מפעיל,התשע"ז-2017;

וגז דלק לרבות נפט, זיקוק תהליך ותוצרי נפט - "נפט"
פחמימנימעובה)גפ"מ(;

לשטר ו–)ב( פ)א( בסעיף כמשמעותה - הקרקע" "רצועת
הזיכיון;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבסעיף255כגר

רשותמקרקעיישראלוחברתהפיתוחוהנכסיםכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים,21ר
יגיעולהסכמהביניהןלגביגריעתקרקעותהמפעלשבנמלאילת,מהמקרקעיןהמועברים
האוצר, שר תת־ימיים; מקרקעין שאינם והנמלים הספנות רשות בחוק כהגדרתם
בהתייעצותעםשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,יכריעבכלמחלוקתהנוגעתלגובה

הפיצוישישולםלחברתהפיתוחוהנכסיםבשלגריעהכאמורר

גריעתמקרקעין
מהמקרקעין

המועברים

סימן ח': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ22-2019ר
והבנייה-מס'114

בסעיף1,בהגדרה"תשתיותלאומיות",במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקן )1(
אחסוןנפט,גזודלק";

בסעיף12ז,אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לדוןולהחליטבדרישהלפיצוייםלפיסעיףפ1)ג(לחוקתשתיותלהולכה )4("
ולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017ר";

בסעיף1פא)ב2(- )3(

)1(,אחרי"לענייןהקמתתשתיתאותכנונה"יבוא"לרבותגורם בפסקה )א(
מפעילכהגדרתובסעיף255יד";

בפסקה)3(,במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקןאחסוןנפט,גזודלק"; )ב(

בסעיף3פ)8(,אחרי"חשמל"יבוא"נפט"; )4(

בסעיףפ7ב)ג(,אחרי"הקמהשלהתשתיתהלאומית"יבוא"גורםמפעילכהגדרתו )5(
בסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת,בצו,";

אחריסעיף255יגיבוא: )פ(

"פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות

בפרקזה-255ידרהגדרות

"הגורםהמפעיל","יוםהתחילה","נכסיהפעילות","פעילות",
שלגורםמפעיל,"שטרהזיכיון"ו"תקופתהזיכיון"-
כהגדרתםבחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפט

עלידיגורםמפעיל;

"חוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל"
-חוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורם

מפעיל,התשע"ז-2017;

וגז דלק לרבות נפט, זיקוק תהליך ותוצרי נפט - "נפט"
פחמימנימעובה)גפ"מ(;

לשטר ו–)ב( פ)א( בסעיף כמשמעותה - הקרקע" "רצועת
הזיכיון;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבסעיף255כגר

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'0פ1ר 20
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הוראותמעבר
לענייןתוקפםשל
אישוריםובקשות

תלויותועומדות

אישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיוןאו255טור )א(
לפיסעיף5לשטרשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט,
התשי"ט-211959,עדיוםהתחילה)בפרקזה-אישורשר
האמור המועד לאחר גם בתוקפו לעמוד ימשיך האוצר(,
1פ2)ד(, ויראואותולענייןחוקזה,ובכללזהלענייןסעיף
כהיתרשניתןוכתכניתמפורטתשאושרה,לגביהעניינים
תשתית קו הסטת לעניין לרבות כאמור, באישור שנכללו
המשמשלהולכתנפטשמיקומונקבעבאישורשרהאוצר,
למיקוםשונהבתחוםרצועתהקרקעשאושרהבידיהשר,
והכולובלבדשהגורםהמפעילהגישתשריטלרשותהרישוי

לפיהוראותסעיף255טז)א(ר

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף5פ2)1(לענייןתוקפם )ב(
שלהיתרים,אישורכאמורבסעיףקטן)א(אשרטרםבוצעו
העבודותלפיו,יעמודבתוקףויהיהניתןלבצעאתהעבודות
לפיו,בכלעת;הגורםהמפעיליודיעעלביצועהעבודות
לרשותהמקומיתשבתחומהצפויותלהתבצעהעבודות,15

ימיםלפחותלפניתחילתביצועןר

הוראותסעיף5לשטרהזיכיוןימשיכולחולגםלאחר )ג(
לפי האוצר שר אישור לקבלת בקשה על התחילה יום
אותוסעיףשהוגשהלשרעדהמועדהאמור,ולענייןבקשה
כאמורלהקמתמיתקןאחסוןנפט-עדיוםכ"זבאבהתשע"ו

)31באוגוסטפ201(,ושביוםהתחילהטרםניתנהבההחלטת
השר;השרייתןהחלטהבבקשהכאמורבתוךארבעשנים
מיוםהתחילה;לענייןסעיףקטןזה,יראובקשהשהוגשה
למתכנןהמחוזכאילוהוגשהלשר;הוראותסעיפיםקטנים

)א(ו–)ב(יחולועלבקשהשאושרהלפיסעיףקטןזהר

הגורםהמפעיליגישלרשותהרישוי,בתוךשלוששנים255טזראישורתשריט )א(
מיוםהתחילה,תשריטהמצייןאתגבולותנכסיהפעילות,
השטחהבנויאושטחשאושרהבובנייהוטרםבוצעה,ייעודי
הקרקעוהוראותנלוותלרבותמגבלותעלשימושיהקרקע
והנחיותבענייניסביבה,ולענייןנכסמנכסיהפעילותשהוא
קותשתיתלהולכתנפט-גםתחוםרצועתהקרקעשבה
הונחקוהתשתית,והכולבהתאםלמצבהקייםובהתאם

לאישורשרהאוצר,לרבותאישורשנתןלפיסעיף255טו)ג(ר

רשותהרישויתאשראתהתשריטעדתוםחמששנים )ב(
מיוםהתחילה,ויחולולענייןאישורוהוראותאלה:

רשותהרישוירשאית,אםראתהשגבולותנכסי )1(
הפעילותשהוקמושוניםמגבולותיהםלפיאישורשר
הפעילות נכסי גבולות את בתשריט לקבוע האוצר,
כפישהוקמובפועל,אםנוכחהשאיןבשינויהגבולות

כאמורכדילהשפיעהשפעהשלממשעלהסביבה;

רשותהרישוירשאיתלאשראתהתשריטאףאם )2(
אינותואםתכניתמתארמקומית,מחוזיתאוארציתר

ס"חהתשי"ט,עמ'248ר 21
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נתןשרהאוצראישורלפיסעיף255טו)ג(,ולאהתייחס )ג(
התשריטשהוגשלרשותהרישוילפיסעיףקטן)א(לאישור
האמור,בשלמועדמתןהאישור,תתאיםרשותהרישוי,בחלוף
30ימיםמתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אתהתשריט
גםלאותואישור;הגורםהמפעיליידעאתרשותהרישויעל

מתןאישורכאמורר

כל לרבות זה, סעיף הוראות לפי שאושר תשריט )ד(
התאמהשנערכהבולפיסעיףקטן)ג(,יראואותולענייןחוק
1פ2)ד(,כהיתרשניתןוכתכנית זה,ובכללזהלענייןסעיף

מפורטתשאושרה,לגביהענייניםשנכללובור

על הודעה לעניין יחולו ו־118 117 סעיפים הוראות )ה(
ופרסומו, שמירתו )ד(, קטן בסעיף כאמור תשריט אישור

בשינוייםהמחויביםר

הגשתתכנית
ראשונה

הגורםהמפעיליגיש,בתוךשנתייםמיוםהתחילה,תכנית255יזר
לענייןנכסיהפעילותלמוסדתכנוןמוסמךר

בנייהנוספתלפני
אישורתכנית

ראשונה

רשותהרישוירשאיתלתתלגורםהמפעיל,עדלאישור255יחר )א(
תכניתכאמורבסעיף255יז,היתר,הקלהאוהיתרלשימוש
חורג)בסעיףזה-היתר(,לבנייהנוספתשמתקייםלגביה

אחדמאלה:

היקפהאינועולהעל10%מסךשטחיהבנייה )1(
שרהאוצר;לענייןאישורבנייה הכלוליםבאישורי
נוספתלפיפסקהזובמתחםאילתאובמתחםאשקלון,
לאשר שניתן הנוספת הבנייה שטח שיעור יחושב

כאמורלגביכלמתחם,בנפרד;לענייןזה-

נכסיהפעילות הכוללשל השטח "מתחםאילת"-
המצוייםבתחוםעירייתאילת;

"מתחםאשקלון"-השטחהכוללשלנכסיהפעילות
המצוייםבתחוםעירייתאשקלוןאוהמועצה

האזוריתחוףאשקלון;

היאתואמתאתאישורשרהאוצר,לרבותאישור )2(
שנתןלפיסעיף255טו)ג(,ואםאושרתשריטלפיסעיף

255טז-אתהתשריט;

לאמתקייםלגביההאמורבפסקה)2(,ואולםאין )3(
במתןהיתרסטייהניכרתמאישוראומתשריטכאמור

באותהפסקהר

149יחולו,בשינוייםהמחויבים, ההוראותלפיסעיף )ב(
)א()1( קטן סעיף לפי נוספת לבנייה להיתר בקשה לעניין

או)3(ר

נתןשרהאוצראישורלפיסעיף255טו)ג(,ולאהתייחס )ג(
התשריטשהוגשלרשותהרישוילפיסעיףקטן)א(לאישור
האמור,בשלמועדמתןהאישור,תתאיםרשותהרישוי,בחלוף
30ימיםמתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אתהתשריט
גםלאותואישור;הגורםהמפעיליידעאתרשותהרישויעל

מתןאישורכאמורר

כל לרבות זה, סעיף הוראות לפי שאושר תשריט )ד(
התאמהשנערכהבולפיסעיףקטן)ג(,יראואותולענייןחוק
1פ2)ד(,כהיתרשניתןוכתכנית זה,ובכללזהלענייןסעיף

מפורטתשאושרה,לגביהענייניםשנכללובור

על הודעה לעניין יחולו ו־118 117 סעיפים הוראות )ה(
ופרסומו, שמירתו )ד(, קטן בסעיף כאמור תשריט אישור

בשינוייםהמחויביםר

הגשתתכנית
ראשונה

הגורםהמפעיליגיש,בתוךשנתייםמיוםהתחילה,תכנית255יזר
לענייןנכסיהפעילותלמוסדתכנוןמוסמךר

בנייהנוספתלפני
אישורתכנית

ראשונה

רשותהרישוירשאיתלתתלגורםהמפעיל,עדלאישור255יחר )א(
תכניתכאמורבסעיף255יז,היתר,הקלהאוהיתרלשימוש
חורג)בסעיףזה-היתר(,לבנייהנוספתשמתקייםלגביה

אחדמאלה:

היקפהאינועולהעל10%מסךשטחיהבנייה )1(
שרהאוצר;לענייןאישורבנייה הכלוליםבאישורי
נוספתלפיפסקהזובמתחםאילתאובמתחםאשקלון,
לאשר שניתן הנוספת הבנייה שטח שיעור יחושב

כאמורלגביכלמתחם,בנפרד;לענייןזה-

נכסיהפעילות הכוללשל השטח "מתחםאילת"-
המצוייםבתחוםעירייתאילת;

"מתחםאשקלון"-השטחהכוללשלנכסיהפעילות
המצוייםבתחוםעירייתאשקלוןאוהמועצה

האזוריתחוףאשקלון;

היאתואמתאתאישורשרהאוצר,לרבותאישור )2(
שנתןלפיסעיף255טו)ג(,ואםאושרתשריטלפיסעיף

255טז-אתהתשריט;

לאמתקייםלגביההאמורבפסקה)2(,ואולםאין )3(
במתןהיתרסטייהניכרתמאישוראומתשריטכאמור

באותהפסקהר

149יחולו,בשינוייםהמחויבים, ההוראותלפיסעיף )ב(
)א()1( קטן סעיף לפי נוספת לבנייה להיתר בקשה לעניין

או)3(ר
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הגישגורםמפעילבקשהלהיתרכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
לרשותהרישוי,תעביררשותהרישויאתהבקשהלמשרד
האנרגיה הלאומיות, התשתיות ולמשרד הסביבה להגנת
והמים,ולענייןרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)ב(-ליועץ
הסביבתישלהוועדהלתשתיותלאומיותולמשרדהתשתיות
הלאומיות,האנרגיהוהמים;גורםכאמורשהועברהאליו
בקשהלפיסעיףקטןזהרשאילהעבירלרשותהרישוי,בתוך
לגביה; עמדתו את הבקשה, אליו שהועברה מיום חודש
בתוםהתקופהכאמור,רשאיתרשותהרישוילתתהחלטה

בבקשהר

רשותהרישוירשאיתלהתנותמתןהיתרלפיסעיףזה )ד(
בהכנתמסמךסביבתי,רקאםהבקשהשהוגשהלהכאמור

היאבקשהלבנייהנוספתשלמיתקןלאחסוןנפטר

)א()1(,לאאושרהתכנית האמורבסעיףקטן אף על )ה(
התחילה, מיום שנים חמש תום עד 255יז בסעיף כאמור
רשות שרשאית המרבי הנוספת הבנייה לשיעור ייווספו
הרישוילהתירלפיאותוסעיףקטן,5%מסךשטחיהבנייה

הכלוליםבאישורישרהאוצרר

היתרשנתנהרשותהרישוילפיסעיףזהיראואותו )ו(
כתכניתמפורטתשאושרהוכהיתרשניתןר

היתרלמימוש
תכניתשאושרה

אושרהתכניתשהגישגורםמפעיללמוסדהתכנוןהמוסמך255יטר
לאשרה,ונדרשההוצאתהיתרמכוחה,רשאיהגורםהמפעיל
להגישאתהבקשהלהיתר,לרבותבקשהלמתןהקלהאו
היתרלשימושחורג,לרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)א(,
ולענייןתכניתכאמורשהיאתכניתלתשתיתלאומית-גם

לרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)ב(,לפיבחירתור

עלהחלטתרשותהרישויבבקשותכאמורבסעיפים255כרערר )א(
255טז255יחו־255יטניתןלהגישעררלוועדתעררר

ועדתהעררלענייןסעיףקטן)א(תהיהאחתמאלה: )ב(

אםההחלטהניתנהבידירשותהרישויכאמור )1(
עבודה לתכניות המשנה ועדת - 255כג)א( בסעיף

שהוקמהלפיסעיף119ז;

אםההחלטהניתנהבידירשותהרישויכאמור )2(
בסעיף255כג)ב(-הוועדהלתשתיותר

הוראותסעיף152)א(יחולולענייןהגשתעררלוועדת )ג(
עררכאמורבסעיףקטן)ב()1(והוראותסעיף152)א1()1(ו–)2(
יחולולענייןהגשתעררלוועדתעררכאמורבסעיףקטן)ב()2(ר

פיצוייםוהיטל
השבחה

לא255כאר ו־255טז, ו–)ב( 255טו)א( עלאףהאמורבסעיפים )א(
יראואתאישורשרהאוצראותשריטשאושרכאמורבאותם
סעיפים,כתכניתפוגעתלענייןסעיף197אוכתכניתשבשל
אישורהחלההשבחהבמקרקעין,לענייןהתוספתהשלישיתר
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עלאישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף255טו)ג(ועלהיתר )ב(
לבנייהנוספתשנתנהרשותהרישויכאמורבסעיף255יח,יחולו

הוראותסעיף197והתוספתהשלישיתהחלותלענייןתכניתר

או255כבררציפות שניתן ובנייה תכנון בנושא אישור או היתר כל )א(
שיינתןלבעלזיכיוןהמשנהיראואותוכאילוניתןלגורם

המפעילר

הוענקהזכותבנכסיהפעילותלגורםמפעיל)בסעיף )ב(
זה-גורםמפעילקודם(והוענקהלאחרמכןלגורםמפעיל

אחר)בסעיףזה-גורםמפעילחדש(-

יראוכלבקשהאועררשהגישהגורםהמפעיל )1(
הקודםאובעלזיכיוןהמשנהלפיחוקזה,ובכללזה
כאילו כאמור, ערר או לבקשה שצורפו המסמכים

הוגשובידיהגורםהמפעילהחדש;

יראוכלהיתראואישורשניתןלגורםמפעיל )2(
קודםכאילוניתןלגורםהמפעילהחדשר

ראש יושב רשאי )ב()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
סעיף באותו כאמור בערר או בבקשה הדן התכנון מוסד
קטן,לדרושמהגורםהמפעילהחדשלצרףלבקשהאולערר
כאמורמסמךמעודכןמטעמו,אםסברשהדברנחוץלשם

שמירהעלהבטיחותר

הרישוי255כגררשותהרישוי רשות תהיה זה פרק לעניין הרישוי רשות )א(
שהוקמהלפיסעיף119ו,בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןאישורתשריטאו )ב(
בקשהלבנייהנוספתהכולליםשטחשלשנימחוזותלפחות,

תהיהרשותהרישוי,רשותהרישוישלפיסעיףפב)ב()1(ר";

בסעיף1פ2)ד()1(,אחריפסקתמשנה)ט(יבוא: )7(

גורםמפעילכהגדרתובסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת, ")י(
בצו"ר

תיקוןפקודת
הנמלים-מס'5

בפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-221971,בסעיף1,בהגדרה"מנהלנמל",בסופה23ר
יבוא"ולענייןנמלאשקלון,אםהיההגורםהמפעילחברהבשליטתהמדינה-עובד

שלהגורםהמפעיל,שהשרמינהוכאמור;לענייןהגדרהזו-

"גורםמפעיל"-כהגדרתובחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,
התשע"ז-232017;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-241981"ר

תיקוןחוקהחברות
הממשלתיות-

מס'35

בחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-251975,בסעיף3פ-24ר

בפסקה)1(,במקום"החליטהשטעמיםשלבטחוןהמדינה,שליחסיחוץאושל )1(
קשרימסחרבין־לאומיים"יבוא"החליטהשטעמיםשלביטחוןהמדינהאושליחסי

חוץ";

עלאישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף255טו)ג(ועלהיתר )ב(
לבנייהנוספתשנתנהרשותהרישויכאמורבסעיף255יח,יחולו

הוראותסעיף197והתוספתהשלישיתהחלותלענייןתכניתר

או255כבררציפות שניתן ובנייה תכנון בנושא אישור או היתר כל )א(
שיינתןלבעלזיכיוןהמשנהיראואותוכאילוניתןלגורם

המפעילר

הוענקהזכותבנכסיהפעילותלגורםמפעיל)בסעיף )ב(
זה-גורםמפעילקודם(והוענקהלאחרמכןלגורםמפעיל

אחר)בסעיףזה-גורםמפעילחדש(-

יראוכלבקשהאועררשהגישהגורםהמפעיל )1(
הקודםאובעלזיכיוןהמשנהלפיחוקזה,ובכללזה
כאילו כאמור, ערר או לבקשה שצורפו המסמכים

הוגשובידיהגורםהמפעילהחדש;

יראוכלהיתראואישורשניתןלגורםמפעיל )2(
קודםכאילוניתןלגורםהמפעילהחדשר

ראש יושב רשאי )ב()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
סעיף באותו כאמור בערר או בבקשה הדן התכנון מוסד
קטן,לדרושמהגורםהמפעילהחדשלצרףלבקשהאולערר
כאמורמסמךמעודכןמטעמו,אםסברשהדברנחוץלשם

שמירהעלהבטיחותר

הרישוי255כגררשותהרישוי רשות תהיה זה פרק לעניין הרישוי רשות )א(
שהוקמהלפיסעיף119ו,בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןאישורתשריטאו )ב(
בקשהלבנייהנוספתהכולליםשטחשלשנימחוזותלפחות,

תהיהרשותהרישוי,רשותהרישוישלפיסעיףפב)ב()1(ר";

בסעיף1פ2)ד()1(,אחריפסקתמשנה)ט(יבוא: )7(

גורםמפעילכהגדרתובסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת, ")י(
בצו"ר

בפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-221971,בסעיף1,בהגדרה"מנהלנמל",בסופה23ר
יבוא"ולענייןנמלאשקלון,אםהיההגורםהמפעילחברהבשליטתהמדינה-עובד

שלהגורםהמפעיל,שהשרמינהוכאמור;לענייןהגדרהזו-

תיקוןפקודת
הנמלים-מס'5

"גורםמפעיל"-כהגדרתובחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,
התשע"ז-232017;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-241981"ר

תיקוןחוקהחברותבחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-251975,בסעיף3פ-24ר
הממשלתיות-

מס'35 בפסקה)1(,במקום"החליטהשטעמיםשלבטחוןהמדינה,שליחסיחוץאושל )1(
קשרימסחרבין־לאומיים"יבוא"החליטהשטעמיםשלביטחוןהמדינהאושליחסי

חוץ";

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443;ס"חהתשע"ב,עמ'23ר 22

ס"חהתשע"ז,עמ'480ר 23

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 24

ס"חהתשל"ה,עמ'132;התשע"ז,עמ'43ר 25
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אחריפסקה)2(יבוא: )2(

חברהאשרשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,החליטשטעמים )3("
שלקשרימסחרבין־לאומייםמצדיקיםשלאלהחילןעליהר"

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים-מס'7

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998פ25-2ר

בתוספתהשנייה,בפרט)11(,בסופויבוא"וכןגורםמפעילכהגדרתובחוקתשתיות )1(
להולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017";

בחוק כהגדרתו מפעיל גורם "וכן יבוא בסופו ,)9( בפרט החמישית, בתוספת )2(
תשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017"ר

תיקוןחוקרשות
הספנותוהנמלים

-מס'5

בחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-272004,בפרקז'-פ2ר

בכותרת,לפני"הוראותמעבר"יבוא"תחולה"; )1(

לפניסעיףפ5יבוא: )2(

"תחולהלעניין
נכספעילות,גורם

מפעילופעילותו
שלגורםמפעיל

בקשרלנכס

חוקזהיחוללגבינכספעילותשבתחוםנמלהמנויבתוספת55אר
השנייה,ולגביגורםמפעילופעילותובקשרלנכסכאמור,
בכפוףלהוראותסעיף19לחוקתשתיותלהולכהולאחסון
זה, לעניין התשע"ז-2017; מפעיל, גורם ידי על נפט של
"גורםמפעיל","נכספעילות"ו""פעילות",שלגורםמפעיל"

-כהגדרתםבחוקהאמורר"

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב27ר
2017ו־2018(,התשע"ז-פ28201-

בסעיף38- )1(

בהגדרה"בעלתשתית",אחריפסקה)3(יבוא: )א(

גורםמפעיל;"; )4("

בהגדרה"גוףתשתיתשאינוציבורי",האמורבהיסומן")א("ואחריויבוא: )ב(

גורםמפעילשאינוחברהבשליטתהמדינה;"; ")ב(

אחריההגדרה"גוףתשתיתשאינוציבורי"יבוא: )ג(

""גורםמפעיל"-כהגדרתובחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעל
ידיגורםמפעיל,התשע"ז-292017;";

אחריההגדרה"מקיםתשתית"יבוא: )ד(

""שליטה"-כהגדרתהבחוקמשקהגזהטבעי;";

בסעיף39- )2(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשע"ד,עמ'815ר פ2

ס"חהתשס"ד,עמ'פ45:התשע"ו,עמ'44פר 27

ס"חהתשע"ז,עמ'49ר 28

ס"חהתשע"ז,עמ'480ר 29
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סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןגורם )3("
מפעיללביןבעלתשתיתאחראומקיםתשתיתיהיורקככלשהסכסוך
נוגעלפעילותושלהגורםהמפעיל;לענייןזה,""פעילות",שלגורםמפעיל"
-כהגדרתהבחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,

התשע"ז-302017ר";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

בפסקה)2(- )1(

)7(המובאתבה,אחריפסקת בפסקתמשנה)א()3(,בפסקה )א(
משנה)ז(יבוא:

עובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצר"; ")ח(

בפסקתמשנה)ג(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"עד)ז("יבוא"עד)ח("; )1(

בפסקה)2(,אחריפסקה)7(המובאתבהיבוא: )2(

גורםמפעיל-חברהמנויבפסקתמשנה)ח("; )8("

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )ג(

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)2(יבוא: ")ד(

היהגורםמפעילצדלסכסוך-נציגשרהתשתיות )3("
הלאומיות,האנרגיהוהמים"";

בפסקה)3(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

במקוםפסקה)5(יקראו: ")ד(

בסעיף59ל- )5("

יקראו בה" "החברים במקום )ג(, קטן בסעיף )א(
"הנוכחיםבישיבה";

בסעיףקטן)ד(,בסופויקראו"ואולםאיןבאמור )ב(
כדילגרועמחובתסודיותלפיכלדין"ר";

בסעיף40,בסופויבוא: )3(

"ואולםאםצדלסכסוךהואחברתתשתיתכהגדרתהבחוקמשקהגזהטבעי,
שהיאגםגורםמפעיל,יחולועלהסכסוךהוראותאלה:

סמכויותהוועדהיהיורקאםהסכסוךנוגעלפעילותושלהגורםהמפעיל; )1(
לענייןזה,""פעילות",שלגורםמפעיל"-כהגדרתהבחוקתשתיותלהולכה

ולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017;

לחבריהוועדהייווסףחברשהואעובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצר, )2(
ומשקיףשהואנציגשרהתשתיותהלאומיות,האנרגיהוהמים;

יקראואתסעיף55ה)5(לחוקמשקהגזהטבעיבהתאםלהוראותסעיף39)ג( )3(
)3()ד(,כנוסחובסעיף27לחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורם

מפעיל,התשע"ז-2017ר"

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזהר28רביצוע

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןגורם )3("
מפעיללביןבעלתשתיתאחראומקיםתשתיתיהיורקככלשהסכסוך
נוגעלפעילותושלהגורםהמפעיל;לענייןזה,""פעילות",שלגורםמפעיל"
-כהגדרתהבחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,

התשע"ז-302017ר";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

בפסקה)2(- )1(

)7(המובאתבה,אחריפסקת בפסקתמשנה)א()3(,בפסקה )א(
משנה)ז(יבוא:

עובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצר"; ")ח(

בפסקתמשנה)ג(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"עד)ז("יבוא"עד)ח("; )1(

בפסקה)2(,אחריפסקה)7(המובאתבהיבוא: )2(

גורםמפעיל-חברהמנויבפסקתמשנה)ח("; )8("

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )ג(

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)2(יבוא: ")ד(

היהגורםמפעילצדלסכסוך-נציגשרהתשתיות )3("
הלאומיות,האנרגיהוהמים"";

בפסקה)3(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

במקוםפסקה)5(יקראו: ")ד(

בסעיף59ל- )5("

יקראו בה" "החברים במקום )ג(, קטן בסעיף )א(
"הנוכחיםבישיבה";

בסעיףקטן)ד(,בסופויקראו"ואולםאיןבאמור )ב(
כדילגרועמחובתסודיותלפיכלדין"ר";

בסעיף40,בסופויבוא: )3(

"ואולםאםצדלסכסוךהואחברתתשתיתכהגדרתהבחוקמשקהגזהטבעי,
שהיאגםגורםמפעיל,יחולועלהסכסוךהוראותאלה:

סמכויותהוועדהיהיורקאםהסכסוךנוגעלפעילותושלהגורםהמפעיל; )1(
לענייןזה,""פעילות",שלגורםמפעיל"-כהגדרתהבחוקתשתיותלהולכה

ולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017;

לחבריהוועדהייווסףחברשהואעובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצר, )2(
ומשקיףשהואנציגשרהתשתיותהלאומיות,האנרגיהוהמים;

יקראואתסעיף55ה)5(לחוקמשקהגזהטבעיבהתאםלהוראותסעיף39)ג( )3(
)3()ד(,כנוסחובסעיף27לחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורם

מפעיל,התשע"ז-2017ר"

ביצועשרהאוצרממונהעלביצועחוקזהר28ר

ס"חהתשע"ז,עמ'480ר 30
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סימן ט': תחילה והוראות מעבר

תחילתםשלסעיפים5,3עד9,7עד24,22,20עד27ו־32,בתוםתקופתהזיכיון,29רתחילה )א(
ואולםהשנההראשונהלגביהתחולחובהלמסורהודעהכאמורבסעיף12)ג(לצורך
ביצועפעולותכאמורבסעיף12)א()2(ו–)ב()2(אולפרסםהודעהבעיתוןבנוגעלפעולות

אלהלפיסעיף12)ד(תהיה2018ר

תחילתושלסעיף23ביוםתחילתהפעילותר )ב(

הוראותמעבר
לענייןרישיונות

והוראתשעה

כלרישיון,אישור,הסמכה,היתר,רישוםבמרשםאוכלמסמךדומהאחראף30ר )א(
אםכינויושונה)בסעיףזה-רישיון(,שניתןלבעלזיכיוןהמשנהלפידין,לרבותלפי
חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-311989,והיהבתוקףערביוםתחילתהפעילות,
ימשיךלעמודבתוקפועדתוםשנהמהמועדהאמור,ולענייןרישיוןשניתןלפיחוק
רישויעסקים-עדתוםשנתייםמהמועדהאמוראועדהמועדהנקובברישיון,לפי
המאוחר,אלאאםכןהוגבל,הותלהאובוטלבמהלךהתקופההאמורהלפיהוראות
הדיןשמכוחוניתן,ויראורישיוןכאמורכאילוניתןלחברהשהוקמהלפיסעיף2)א(,
העברת עצם הרישיון, ניתן שמכוחו הדין לרבות דין, בכל האמור אף על ואולם
הפעילותמבעלזיכיוןהמשנהלחברההאמורהלאיהווהעילהלהגבלה,התליהאו

ביטולשלהרישיוןכאמורר

לאיוטלעלגורםמפעילשהואחברהכאמורבסעיףקטן)א(כלתשלוםחובהבעד )ב(
הארכתתוקפושלרישיוןלפיאותוסעיףקטןר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןרישיוןהמסדירענייניםשלתכנוןובנייה,ובכלל )ג(
זהרישיוןשניתןלפיפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף22)פ(לחוקזהר

העברתהפעילותמבעלזיכיוןהמשנהלחברהשתוקםלפיהוראותסעיף2)א(31רהעברתהפעילות )א(
תיעשהלאיאוחרמיוםט"זבתשריהתשע"ט)25בספטמבר2018(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ב(
להאריךאתמועדהעברתהפעילותכאמורבאותוסעיףקטןבשישהחודשים,אםמצא

כיבשלנסיבותשלאניתןהיהלצפותןמראשישצורךבהארכהכאמורר

עדיוםתחילתהפעילות- )ג(

בכלמקום,למעטסימניםא'עדד',וסעיפים31,25,23ו־32,במקום"הגורם )1(
המפעיל"יקראו"גורםמפעילאובעלזיכיוןהמשנה,לפיהעניין";

יראוהודעהשמסראופרסםבעלזיכיוןמשנהלפיסימןו'כאילונמסרה )2(
אופורסמה,לפיהעניין,עלידיהגורםהמפעילר

עלאףהאמורבחוקהפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-פ32199,בתקופה32רפיקוחעלמחירים
שלשישהחודשיםמיוםהתחילהלאיחולועלגורםמפעילועלבעלזיכיוןהמשנה
צוויםמכוחפרקה'אוו'לאותוחוקשהיובתוקףביוםהתחילה;במהלךתקופהזושר
האוצרושרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים)להלן-השרים(יבחנואתהצורך
בתיקוןהצוויםהאמוריםלשםהתאמתםלפעילותהגורםהמפעילובעלזיכיוןהמשנה;
השריםרשאיםלהאריךאתהתקופההאמורהבשישהחודשיםנוספים,ובלבדשעד
לקבלתהחלטהעלידיהשריםכאמורלאיהיהשינויבמחיריהחברהשתוקםלפי

הוראותסעיף2)א(ללקוחותבמשקהישראלישאינונדרשמשינויבשלתנאיהשוקר

ס"חהתשמ"ט,עמ'108ר 31

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ר 32
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תוספת ראשונה
)סעיף3(

הודעת עובד עובר

אניהחתוםמטה)שםמלאשלהעובדהעובר(מס'זהות___________מסכיםלעבור 1ר
לעבודבחברהשהוקמהלפיהוראותסעיף2)א(לחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשל
נפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017)להלן-החוק(,החלביוםתחילתהפעילות

כהגדרתובאותוחוקר

ידועלישבהסכמהזואנימסכיםלכךשיחולועלייהוראותסעיף3)ב(לחוקר 2ר

_____________________  _____________________
)תאריך(   )חתימתהעובדהעובר(

תוספת שנייה
)סעיף12)ה((

פרטים שיש לכלול בהשגה

פרטיזיהויהמקרקעיןשלגביהםמוגשתההשגה; )1(

שםומספרתעודתהזהותשלהמשיג; )2(

כתובתהמשיגאליהיישלחובדוארהודעותמאתהמנהלוהחלטתו,ואםהסכים )3(
לכךהמשיג,יישלחוההודעותוההחלטהלכתובתדואראלקטרונישמסרהמשיג,בלבד;

טעמיםלהתנגדותלביצועהפעולה; )4(

מסמכיםהתומכיםבעובדותהנטענותבהשגהר )5(

תוספת שלישית
)סעיף4)ג((

הוראות מיוחדות לעניין מקרקעין ובכלל זה המחוברים להם מנכסי המפעל

הוראותשטח

נקודות1ר ידי על שמתוחם השטח
הציוןשלהלן:

)Xׂ(ׁITMרשת)Y(ׁITMרשת

9פ193,405382,0

381,909פר193,349

פ382,01פ193,27

382,120פר193,342

ישראל מקרקעי רשות באמצעות יוחכר
הציבור, לטובת לשימוש אילת, לעיריית
תוךמתןעדיפותלשמירהעלערכיטבע

ייחודייםר

תוספת ראשונה
)סעיף3(

הודעת עובד עובר

אניהחתוםמטה)שםמלאשלהעובדהעובר(מס'זהות___________מסכיםלעבור 1ר
לעבודבחברהשהוקמהלפיהוראותסעיף2)א(לחוקתשתיותלהולכהולאחסוןשל
נפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-2017)להלן-החוק(,החלביוםתחילתהפעילות

כהגדרתובאותוחוקר

ידועלישבהסכמהזואנימסכיםלכךשיחולועלייהוראותסעיף3)ב(לחוקר 2ר

_____________________  _____________________
)תאריך(   )חתימתהעובדהעובר(

תוספת שנייה
)סעיף12)ה((

פרטים שיש לכלול בהשגה

פרטיזיהויהמקרקעיןשלגביהםמוגשתההשגה; )1(

שםומספרתעודתהזהותשלהמשיג; )2(

כתובתהמשיגאליהיישלחובדוארהודעותמאתהמנהלוהחלטתו,ואםהסכים )3(
לכךהמשיג,יישלחוההודעותוההחלטהלכתובתדואראלקטרונישמסרהמשיג,בלבד;

טעמיםלהתנגדותלביצועהפעולה; )4(

מסמכיםהתומכיםבעובדותהנטענותבהשגהר )5(

תוספת שלישית
)סעיף4)ג((

הוראות מיוחדות לעניין מקרקעין ובכלל זה המחוברים להם מנכסי המפעל

הוראותשטח

השטחשמתוחםעלידינקודות1ר
הציוןשלהלן:

)Xׂ(ׁITMרשת)Y(ׁITMרשת

9פ193,405382,0

381,909פר193,349

פ382,01פ193,27

382,120פר193,342

ישראל מקרקעי רשות באמצעות יוחכר
הציבור, לטובת לשימוש אילת, לעיריית
תוךמתןעדיפותלשמירהעלערכיטבע

ייחודייםר
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הוראותשטח

השטחשמתוחםעלידינקודות2ר
הציוןשלהלן:

)Xׂ(ׁITMרשת)Y(ׁITMרשת

381,909פר193,349

4381,794ר193,098

9ר1381,797ר193,094

פ382,01פ193,27

רשות באמצעות המפעיל לגורם יוחכר
יעניק המפעיל והגורם ישראל, מקרקעי
זכותשימושלאחר,לשימושלטובתהציבור,
תוךמתןעדיפותלשמירהעלערכיטבע
ייחודיים,בתנאיםשיקבעהגורםהמפעיל,
השימושלפי זכות הגבלת לרבותלעניין
שר עם בהתייעצות האוצר, שר הוראת
והמים, האנרגיה הלאומיות, התשתיות

ושרהביטחוןר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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