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התקן תדלוק אוטומטי כללי לפי הוראות תקנות משק הדלק )קידום התחרות( לפרט מ

 )התקנות(  4100 -)כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים( התשע"א

 

 

 כללי: .0

 

  התקן תדלוק אוטומטי כללי ייוצר לפי הדרישות המפורטות במפרט זה. .1

יהיה רשאי לקודד התקנים ולספק יצרן או משווק של התקן תדלוק אוטומטי כללי לא  .2

 .)כהגדרתו בתקנות( אותם ללקוחות, אלא אם כן קיבל את אישור המנהל

אם יעמוד בכל דרישות מפרט זה, מנהל מינהל הדלק יאשר התקן תדלוק אוטומטי כללי   .3

 ובכללן:

בכל עמידת התקן התדלוק הכללי, על כל רכיביו, לרבות מכלולי רכב ומכלולי תחנה,  .א

 ;התקן( –)להלן  , התקן תדלוק אוטומטי כללי על כל חלקיו0266קן דרישות ת

 ן הצפנה המפורטות במפרט זה;יעמידה בדרישות לעני .ב

 נתוני ק"מ ברכב :משדר דרישות השידור של  .ג

 0dbm -משדר נתוני הק"מ עוצמת השידור המינימלית של  .1

 85dbm-מקלט נתוני הק"מ  רגישות הקליטה המינימלית של  .2

 תאימות להתקני תדלוק אוטומטיים כלליים אחרים.הוכחת  .ד

על יצרן המבקש אישור כאמור להוכיח את כל אחד מן התנאים הללו, באופן שמוגדר  .4

 במפרט זה.

 

 

  פירוט התהליך לקבלת אישור לעמידה במפרט המחייב .4

 פיתוח התקן תדלוק העומד בדרישות המפרט המחייב .0

בבקשת למנהל  המבקש( –)להלן , יפנה היצרן אוטומטי כלליהתקן תדלוק  לצורך פיתוח .א

 .לצרכי פיתוח מפתחות קידוד והצפנההכוללת  לקבלת  "ערכת פיתוח" אישור 

יגיש למנהל פרטים המעידים על עמידתו בתנאי הסף לקבלת ערכת הפיתוח, המבקש  .ב

 והתחייבות לשימוש נאות בערכה שתתקבל להלן.

 תנאי הסף לקבלת ערכת הפיתוח הם: .ג

)שידור, שילוב  שנים לפחות בתחום התקני התדלוק או בתחום דומה 3ניסיון של  .1

מערכת הצפנה ופענוח, מערכות אלקטרוניות  בסביבה נפיצה, ניסיון בתקשורת 

 אלחוטית ומערכות לתחום הרכב(

 .יכולת מוכחת ביצור מערכות לאלפי צרכנים .2

ילוב מערכת הצפנה ופענוח, )שידור, ש צוות פיתוח בעל יכולות ורקע בתחום הרלוונטי .3

 .(, ניסיון בתקשורת אלחוטית ומערכות לתחום הרכבמערכות בסביבה נפיצה
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 בדיקות ותנאים לעמידה במפרט המחייב. .4

לאחר קבלת ערכת הפיתוח , יפתח היצרן את  ה"קורא הכללי" ואת  "התקן הזיהוי הכללי " 

 )יחד( לאישור המנהל לפי ההוראות להלן: םויפעל להכין אות

 :  ודרישות השידור בדיקות כלליות לעמידה בתקן .א

המופיעה  הבדיקה 

 בסעיף..  

 ההוכחה הנדרשת

 לכל הסעיפים הצהרה עצמית 0.1.7עד  0.1.1 1חלק  -0266תקן 

יש לבחון  0.1.7  0.1.3פים סעיהצהרה עצמית לב  

מתהליך את מערכת האימות  והפענוח כחלק 

  קריאת נתוני התקן הזיהוי הכללי

בתחום בדיקות המתמחה בבדיקת מעבדה  0.3.7עד  0.3.2 1חלק  -0266תקן 

בעלת ניסיון מוכח בבדיקות של האלקטרוניקה 

ושהינה בעלת הסמכה של אחד  ,שנים 5למעלה מ 

ע"י  ISO17025  לתקן או יותר מהגופים הבאים

 אחד או יותר מהגופים הבאים:

 הרשות להסמכת מעבדות .1

2. - A2LA 

3. ILAC-MRA 

 אחר שאושר על ידי המנהל מסמיך גוף .4

 

לבדיקת התקנים המפורטים וסמכת מעבדה מ 2.4,2.0, 2.5 2חלק  0266תקן 

ע"י הרשות להסמכת מעבדות או   ,בבדיקות הנ"ל

 שאושר לא ישראליע"י גוף הסמכת מעבדות 

 .על ידי המנהל מראש 

מעבדה מוסמכת לבדיקת התקנים המפורטים  3.7- 3.2 2חלק  -0266תקן 

בבדיקות הנ"ל,  ע"י הרשות להסמכת מעבדות או 

שאושר  לא ישראלי ע"י גוף הסמכת מעבדות

 מראש על ידי המנהל.

הבדיקות המופיעות    2חלק  -0266תקן 

 פרק דב

בדיקות מוסמכת או מעבדה המתמחה ב מעבדה 

שאושרה מראש על ידי  תנאי סביבה/חשמלב

 המנהל. 

עמידה בדרישות 

מת שידור צעו

וקליטה של 

משדר/מקלט 

בדיקת מעבדה מאושרת לבדיקות בתחום  

האלקטרוניקה בעלת ניסיון מוכח בבדיקות של 

שנים, ושהינה בעלת הסמכה של  5 -למעלה מ

 ISO17025 אחד או יותר מהגופים הבאים לתקן
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 ע"י אחד או יותר מהגופים הבאים: נתוני ק"מ 

1. A2LA- 

2. ILAC-MRA 

 הרשות להסמכת מעבדות .3

 גוף הסמכה אחר שאושר על ידי המנהל. .4

 

 

 הצהרה עצמית:הגדרת . 1א.

המאשרת עמידה בבדיקות של כל סעיף לצורך עמידה בבדיקות אלו יציג המבקש הצהרה עצמית  

כי ביצע את  - ומאומתת על ידי עו"ד חתומה על ידי מנכ"ל החברה המייצרת את ההתקן,בנפרד 

הבדיקות הנ"ל וכי עמד בהם לפי הקריטריונים המפורטים בתקן. המנהל יהיה רשאי לדרוש 

 אסמכתאות נוספות ופירוט נוסף לאותן בדיקות. 

 :הגדרת בדיקת מעבדה. 2א.

שבוצעו על לכל אחת מהבדיקות בנפרד,  ולעמידה בהצלחההמבקש יציג אסמכתאות  לבדיקות 

 ידי מעבדה כמפורט בטבלה. 

 

 המנהל יהיה רשאי להורות בכל שלב על בדיקות נוספות מטעמו במעבדה עליה יורה.

 :הוכחת תאימות  .ב

ממועד הגשת  שבועייםשו באותו פרק זמן )עד ישיג ככל שיהיו יצרנים נוספים .1

 יזומנו היצרנים לבדיקה ,ושימצאו עומדים בדרישות המנהל לעיל המסמכים(

השוואה ואימות הדדי של יכולות במעבדה בלתי תלויה עליה יורה המנהל שתכלול 

 המערכת.

תודיע המעבדה ליצרן הרלוונטי  -ן היצרניםיב ימצא כי לא מתקיימת תאימותיככל ש

 ים אותם עליו לערוך במערכת שלו.יעל התיקונים/השינו

או יותר קיבלו  אחדיצרן ש לאחר הוכיח כי עמד בדרישות המנהל לעיליצרן אשר  .2

להוכיח תאימות להתקנים הקיימים,   ואישור לקידוד ושיווק התקנים, יהא עלי

ייבצע בדיקת תאימות במעבדה שיורה עליה המנהל, ואם לא הורה  –ולצורך כך 

 יהיה חייב. והיה ולא תימצא תאימות בין המערכות במעבדה שאישר המנהל –המנהל 

 . עת על ידו למערכת או למערכות שאושרולהתאים את המערכת המוצ היצרן החדש

 קבלת אישור עמידה במפרט .3

יצרן אשר הוכיח עמידה בבדיקות המפורטות לעיל יקבל אישור מאת המנהל לעמידה . 3.1

במפרט המחייב, ויוכל  לקבל מפתחות ההצפנה מספק אמצעי ההצפנה  והפענוח ולעשות 

 בהם שימוש, בתיאום עם המנהל.

בדיקות לסייע בכתנאי לקבלת אישור קידוד ושיווק, יחתום המבקש על התחייבות . 3.2

תאימות עתידיות עם כל יצרן שיבקש לייצר התקן תדלוק אוטומטי כללי. ההתחייבות 

 תכלול בין השאר: 

 לבדיקת המעבדה.  רכיבי המערכת )קורא וטבעת(את  להעמידחובה   .א
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 הנדרש בהתאם להוראות המנהל.להעמיד צוות הנדסי וכל התיעוד חובה   .ב

 :הנחיות/הערות נוספות .ג

 כל חברת דלק או תחנת תדלוק  ליצרן או משווק של התקני תדלוק, ועכל  על .0

 ,לבצע תהליכי בקרה ומעקבהמתקינה או מתדלקת באמצעות התקן תדלוק כללי 

על מנת לזהות ולמנוע כל מקרה של זיוף הונאה או שימוש ולנקוט בכל פעולה נדרשת 

להתריע על כל חשד ו נזק למשתמשי המערכת וכן למנוע, א מאושר במערכתל

 .לפריצת אבטחה במערכת  התקן התדלוק הכללי

מפרט הכרזה זה כפוף לכל האמור בתקנות ובכלל זה לאפשרות לשנות אותו במקרה  .4

 . ולאמור בתקנות כי הוא איננו נותן מענה לצרכי המשק

 
 


