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 צו הניקור! על מצרכים ושירותים (מחירימ מרביים לחמרי דלק)
ה-1985 ׳  (מס׳ 5)> התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 להוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 י, ובהסכמת השרים לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות
, ולאחר התייעצות עם היושב ראש והמנהל  מחירים — הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2
 הכללי של הרשות הלאומית לאנרגיה, שהסמיכה לצורך כך הרשות הלאומית לאנרגיה,

ר: וה לאמו  אני מצו

 1. לא ימכור אדם ולא יציע למכור, לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו, כל חומר דלק
 מהמרי הדלק המפורטים בתוספת (להלן — המרי דלק), במחיר העולה על המחיר הנקוב בה.

 2. על מכירה של חמרי דלק שנעשתה בתחנת דלק בין השעות 20.00—06.00 או
 בימי המנוחה שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש׳׳ח—1948 «,
 לרבות במוצאי ימי המנוחה האמורים, וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות,
 התש״ט—1949 י״, לרבות מוצאי יום העצמאות, תחול תוספת של 20.0 שקלים על כל
י סוגי בנזין המסופקים בתחנת הדלק לתוך מבלו רה; לענין תקנה זו יראו מכירת שנ  מכי

 של הקונה באותה עת — כמכירה אחת.

 3. על מכירת גז נפט מעובה (להלן — גז) בשני מכלים המכילים 12 או 12.50 ק״ג
 כל אחד ואשר סופקו לצרכן תוך שש־ עשרה שעות משעת הזמנתם תחול תוספת של
 556.52 שקלים שקבלתם תאושר בקבלה, ובלבד שתוספת זו לא תחול על מכירת שני מכלים
 לצרכן שהזמין מכל אחד שלא סופק לו תוך שבעה ימים ובינתיים התרוקן גם המכל השני.

 4. (א) המחירים הנקובים בסעיף 2 ובחלק א׳ של התוספת כוללים את המס המוטל
 על פי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 5 (להלן — מס ערך מוסף).

 (ב) המחירים הנקובים בסעיפים 1, 3 ו־4 ובחלקים ב׳ ו־ג׳ של התוספת אינם
 כוללים מס עדך מוסף.

 5. בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת חמרי דלק חייב לציין עליה במקום נראה
 לעין את סוגי המרי הדלק הנמכרים בה ואת מחירו של כל סוג וסוג בהתאם להוראות.

יידת במשאבה למכירת קרוסין (נפט) לא יימכר קרוסין  6. (א) בתחנת דלק המצו
 באריזות מוכנות מראש.

 (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), צו זה לא יחול על מכירה של קרוסין
 באריזות מוכנות מראש ועל מכירת קרוםין באמצעות מחלקי קרוסין עד ל־250 ליטרים.

 7. מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי
 לקבוע את השעות שבהם יופעל מתקן לאספקת דלק או להורות על סגירת מתקן, כאמור,
ת; בסעיף זה, ״מתקן לאספקת דלק״ — מתקן שבו  לתקופה שלא תעלה על 24 שעו
 מאוחסנים המרי דלק, לרגות נפט גלמי, בנזין, קרוסין, סולר, מזוט, גז, שמנים וכל חומר

 לוואי אחר הנוצר בתהליך של זיקוק נפט גלמי.

 1 ס״ח התשי״וז, עמי 24; וזתשל״ו, עמ׳ 223.
 2 ס״דו זזתשמ״ה, עמ׳ 24.

, אי, עמ׳ 1, 2נ.  3 עייר התש״ח, תום
, עמי 90. ה ״ ל ש ת  4 מ״ח התש״ט, עמי 10¡ ה

 5 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 מחירים מרביים

 תוספת מותרת
 ימחיר וזמרי דלק

 תוספת מותרת
 ימתירי ג!

 08 מדן• מוסף

 וווגת הסימון

 ^רמיז באריזות

 זמני פעולת
 של מתקנים

 לאספקת דלק
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 8. חברה המספקת דלק המיועד לתדלוק מטוסים וחברה המספקת סולר, דיזל או מזוט דלק לתדלוק
ט ^ מטוסים ואניות ר ך פ ב מ י ש ח ׳ ת ו ת ש י ר  המיועד לתדלוק אניות, תמציא למנהל מיגהל הדלק, לפ>־ ד

 המחיר אותו היא גובה מלקוחותיה לפי מרכיבי העלות השונים.

 9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק) (מס׳ 4), התשמ״ה— ביטול
— בטל. 61985 

 מוש3ת
 (סעיף 2) ;

( ף ס ו ס ערך מ לל מ ו כ ) ( ץ ר א ל ה כ ב ) ן כ ר צ ר ל י ח ׳ - מ ק א ל  ח

מ י י ק : ש קטן  1. בנזין 91 או

 מחיר לליטר בתחנת דלק 511

: ן 96 אוקטן י ז  2. מ

 מחיר לליטר בתחנת דלק 602

: ד ל ו  3. ה

 מחיר לליטר בתחנת דלק 407

: פט) נ ) ו שי  4. קדו
 מחיר לליטר בתחנת דלק . ^425

 5. תערובת דלק לקצנועים

 מחיר לליטר בתחנת דלק 555

( ף ס ו ס ערך מ ל מ ל ו ו כ נ י א ) ( ץ ר א ל ה כ ב ) ן כ ר צ ר ל י ח ׳ — מ ק ב ל  ח

:  1. בנזין 91 אוקטן / בנזין 85 אוקטן
 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל ״1000 ליטרים,

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 421,099

: קטן  2. בנזין 96 או

 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים,
 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח 501,392

לד:  3. סו

 כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח —
 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־999 ליטרים,

 המחיר ל־100 ליטרים 34,557.90
 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,

 המחיר ל־1000 ליטרים 342,258
 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,

 המחיר ל־1000 ליטרים 341,151
 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,

 המחיה ל־1000 ליטרים 339,336

 6 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 746.

 קובץ התקנות 85», ז׳ בניסן התשמ״ה, 29.3.1985



 4. קדושיו(נפט) / דש׳׳ל:

° ' י ק  כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח — ש

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל ־999 ליטרים,
 המחיר ל־100 ליטרים 36,081.60

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים,
 המחיר ל־1000 ליטרים 357,740

 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים,
 המחיר ל ־1000 ליטרים 356,478

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות,
 המחיר ל־1000 ליטרים 354,663

 5. גז נפט מעובה:

 כולל הובלה לבית הצרכן, התקנת המכל ודמי השידות —

 א. מכל המכיל 12 ק״ג 7,086.96

 ב. מכל המכיל 12.50 ק״ג 7,382.61
 ג. המסופק באמצעות מונה, המחיר למטר מעוקב 1,658

( ף ס ו ס ערך מ לל מ ת (אינו כו ק ו ו ש מ ה ה ר ב ח ן ה ס ח מ ר ב י ח ק ג׳ - מ ל  ח

 1. מזוט קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים —
 בחיפה 197,046
 באשדוד 197,415
 בפי גלילות 199,656
 בבאר־שבע 202,074

 2 מזוט ככד «4,000— בהזרמה: מחיר לטון מטרי 158,693

 3. מזוט ככד ׳׳4,000 ־ כאשדוד: מחיר לטון מטרי 159,062

 4. מזוט ככד ״1,500 :
 למפעל הצורך מזוט כבד וקל מעל 100,000 טון מטרי לשנה,

 מחיר לטון מטרי —

 א. בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 164,885

 ב. באשדוד 165,254

 לאחרים —

 א. בחיפה 172,839

 ב. באשדוד 173,208

 & מזוט ?ל:
 מחיר לטון מטרי, בחיפה ובאשדוד — בהזרמה 205,064

 992 קובץ התקנות 4785, ז׳ בניסן התשמ״ה, 29.3.1985



פת (אםפלט)  6. ז

° י י ? ש  מחיר לטון מטרי ב

 א. 40/50, 60/70, 80/100 182,836

 ב. ה.ב—3, ה.ב,—5 184,710

 ג. בלתי מנושף 182,709

ל ח ה ש ש  ו׳ בניסן התשמ״ה (28 במרס 1985) מ
 שד האנרגיה והתשתית

י דלק) ו מ ח  צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על מחזיק ג
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ח  (מס׳ 5), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
, אני מצווה לאמור:  התשי״ח—1958 ג

 1. בצו זה — הגדרות

 ״צו הפיקוח״ — צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק) (מס׳ 5),
 התשמ״ה—1985 2 ;

 ״חמרי דלק״ — כמשמעותם בצו הפיקוח;

; בה  ״גז״ — גז גפט מעו

ה עם מוגה אחד מאלה ב א ש  ״תחנת דלק״ — מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות מ
; ן  לפחות: בנזין, סולר או קרוסי

ספת;  ״מחסן דלק״ — מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתו

 ״מחזיק טובין״ — מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק, ולגבי גז —
 מי שמחזיק גז לצורך שיווקו, למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז

ם; י נ  דרך מו

 ״מלאי דומם״ — בנזין, סולר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחסנים
;  בתחנת דלק

 ״היום הקובע״ — יום הפרסום של צו זה ברשומות, בשעה 01.00;

יבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת חמרי דלק  ״חברה לשיווק דלק״ — חברה המי
 בישראל.

טל«׳ מחזיק  2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, הי
׳ המרי דלק ם מ ו י ך א ! ? ס מ ׳ ^ ע ב ו ק ם ה ן י ו ב ת ן ש ר ב ק ש ל י ך ר מ ה ע,1 ח ג י ד מ ר ה צ ו א פ ל 1 , ש  י

 קיום מחיר אחיד של חמרי דלק או למען ספיגתו או למניעתו של ריווח עודף, היטל בשיעור
יים:  שנקבע להלן לצידו של סוג הדלק המסו

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה על 91
 ומחירו לצרכן 511 שקלים לליטר 51.30 שקלים לליטר;

 1 ס«ח התשי״ח, «מ׳ 175¡ התשכ״ד, עמי 175.
 2 ק״ת התשמ״ה, «נמ׳ 990.
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 60.00 שקלים לליטר

 40.87 שקלים לליטר

 42.61 שקלים לליטר

כל;  817.39 שקלים למי
 852.18 שקלים למיכל;

 68.11 שקלים לק״ג.

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ומחירו
 לצרכן 602 שקלים לליטר

 ג. סולר

 ד. קרוסין (נפט)

: ז  ה. ג

 1) במכלים של 12 ק״ג

 2) במכלים של 12.5 ק״ג

 3) במכלים אחרים

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על חמרי הדלק שברשותו,
 למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד של המרי דלק או למען ספיגתו או מניעתו של

 ריווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של סוג הדלק המסויים:

 49,978 שקלים ל־1000 ליטר

 58,740 שקלים ל־1000 ליטר

 40,038 שקלים ל־1000 ליטר

 41,759 שקלים ל ־1000 ליטר

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 ג. סולר

 ד. קרוםין (נפט)

 4. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו
 המרי דלק אשר טרם נמשכו בידי הקונה ישלמו על חמרי הדלק היטל בסכום ההפרש
 בין המחיר המקסימלי לפי צו הפיקוח ובין המחיר המקסימלי לפי צו הפיקוח על מצרכים
; היטל לפי סעיף  ושירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק) (מס׳ 4), התשמ״ה—1985 3

 זה לא יחול —

 א. כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל;

 ב. באשר חומר הדלק שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על
נה עולה על 5,000 ליטר ובלבד שהתקופה  5,000 ליטר או קרוסין בכמות שאי

 בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים.

נה עולה על 48 ק״ג  ג. כאשר חומד הדלק שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאי
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על
 התקופה האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז),

 התשל״ו—1976 >

 היטל «ל מחזיק
 בוזמרי דלק
 גפחסו דלק

 היטל על המרי
 דלק שנמכר!
 ו«ד0 נמשכו

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום כ״ג בניסן התשמי׳ה (14 באפריל 1985).

 6. ההיטל לפי צו זה ישולם למנהל המכס והבלו, אולם היטל על גז והיטל לפי סעיף 4
 ישולם למנהל מינהל הדלק.

יב בהיטל על גז או היטל לפי סעיף 4 ימציא, לפי דרישת מנהל מינהל הדלק,  7. החי
 ערובה לסילוק ההיטל.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 746.
 4 ק״ת התשל״ו, עמי 1577.

 מועד לתשלום
 ההיטל

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערוכה לסילוק
 היטל על גז

 והיטל לפי סעיף 4
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 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל רישום מלאי
ע ייזגי׳יד״ צ ב י ט ש קח-  לפי סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע ן

 מכירה כלשהי של המרי דלק, את מלאי חמרי הדלק שהוא מחזיק באותה עת — אם המלאי
 אפס, ירשום אפס — ואת קריאת מונה המשאבות, וימסור למנהל המכס והבלו או למי
 שהוא הסמיך, עם דרישתו, אך לא יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע, הכל

 לפי התאריך המוקדם יותר, הצהרה על המלאי האמור.

 9. החייב בהיטל על גז ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר הצהרת מלאי
י י ג  היום הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע. ע

יב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ד,־14. הצהרת מלאי על  10. החי
״ כ נמשמ מ • וטלם י , ד נ י ) ל י ה ד י ו ב כ ש מ ט נ ר ט י ו י מכ  שלאחר היום הקובע, הצהרה בדבר מלאי חמרי דלק שג

 11. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר. שמירת דינים

 תוס&ת

י דלק —  רשימת מחסנ

 1. סוכנות פז, נתניה, רה׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקיה, רח׳ פינסקר 9.

 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.

 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ סוקולוב 79.

 5. סוכנות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87.

 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת פז בא־טור, חסן אלסיד.

 7. סוכנות סונול, פתח־תקוה, רח׳ פינסקר 13, ברניצקי ושות׳.

ל ח  ו׳ בניסן התשמ״ה (28 במרס 1985) מ ש ה ש
 שר האנרגיה והתשתית

 החלסת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון)*
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

I 
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות

 וסגניו), התשל״ז—1977 י, מחליטה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת 2 לאמור:

 1. בסעיף 9 להחלטת הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), התשל״ז— תיקיו סעיף 9
 31977 (להלן — ההחלטה העיקרית), בפסקה (1), אחרי ״למעט תקופה״ יבוא ״כאמור

 שבה כיהן גם כחבר הכנסת ולמעט תקופה״.

 1 סייח התשל״ז, עמי 77; התשמ״א, עמ׳ 147.
 2 י״פ התשמ״ה, עמי 1656.

 3 ק״ת התשל״ז, עמי 1663; התשמ״ד, עמי 130.8.
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1 2. בסעיף 13 להחלטה העיקרית, בסופו יבוא ״למעט מספר החדשים שבהם כיהן גם  תיקיי 0*יו׳ 3

 כחבר הכנסת״.

ה 3. תחילתה של החלטה זו ב־1 לחודש שלאחר פרסומה ברשומות והיא תחול מיום ל י ח ת  ״״׳יי׳ י
 תחילתה גם על ראש רשות לשעבר המקבל ערב התחילה קיצבה מקופת רשות מקומית.

 ד׳ בניסן התשמ״ה (26 במרס 1935) ד ב ש י ל נ ס ק י
 דת הפנים ואי
 של הכנסת

< יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה 3 9 7 מ 7 ח ) 

 הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (מסי 4),
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי פריט 8(ד) של התוספת לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר
 והוצאות), התשכ״ח—1968 1 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1. בהתאם לשינויים שחלו בתוספת היוקר המשתלמת לשכירים בחודש מרס 1985 ו י ג פ א ו י ש  ת

 בשיעור של 13.2 אחוזים יהיה נוסח פריט (א) בתקנה 8 לתקנות מיום 1 באפריל 1985
:  כלהלן

 ״(א) השכר למוציא לפועל או לפקיד בית המשפט לפי תקנה 8(ג):

ן המצריך ה»ג1ד, נשקלים  (1) בוצעה כהלכה פעולה של עיקול מטלטלי
 כניסה לחצרים, חיפוש, מסירת נכס או קטין או

 מסירת הודעת פינוי 670

 (2) בוצעה כהלכה הפעולה של הוצאת מעוקלים או
 פינוי בפועל של מקרקעין 980

 (3) בעד הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול, תפיסת
נית או ניהול מכירה פומבית 1,280  מכו

 (4) אם לא בוצעה הפעולה מטעמים שאינם תלויים
 במבצע 320

 (5) הייה המוציא לפועל או פקיד בית המשפט מלווה
 פקיד עזר לפי הוראות המוציא לפועל, יהיה פקיד
 העזר זכאי לשכר של 75% משכרו של המוציא

 לפועל או של פקיד בית המשפט.״

ר ג ה ה י ר  ד׳ בניסן התשמ״ה (26 במרס 1985) א
י ז ) שופט של בית משפט מחו ג _ 8 מ 8 ח ) 

 מנהל בתי המשפט בפועל
 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2131; התשמ״ה, עמי 164, עמי 3176 ועמי 425.
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