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 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים נפשק הדלק), התשמ׳׳ח-988ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח״1957'
 אני מצווה לאמור:

ת ו רשנ ה ראשון: פ ר  פ

 1. בצו זה -

ך  ״נפט גולמי״ - נפט ניגר (הידרוקרבונים), וכן אספלט ופחמימנים של נפט כשהם מומסים בתו
 נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו, בין שהנפט הובא מחוץ לארץ ובין שהופק בישראל:

ך הזיקוק ל תהלי  ״מוצרי נפט״ - מוצרים המיוצרים מזיקוק נפט גולמי ומוצרים בשלבים השונים ש
 או הפיצוח!

ת האלה: ת נפט״ - כל אחת מהחברו ר ב ח  ״

ת נפט בע״מ: ר ב  (1) פז ח

ת הדלק הישראלית בע״מ: ר ב  (2) דלק ח

ול ישראל בע״מ: נ  (3) םו

 ״בז״ן״ - בתי זיקוק לנפט בע״מ:

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ״המנהל״ - מנהל המינהל:

רות קבועים, שנעשו על  ״מקטע חוזי״ - רכישה ויבוא של נפט גולמי ומוצרי נפט על פי חוזים ממקו
 הנחיה, בתיאום ובאישור המנהל:

ת נפט: ר ב ל תקין ושוטף של ח  ״מלאי תפעולי״ - מלאי של מוצרי נפט, המיועד להבטיח תפעו

ת נפט שמקורו במקטע החוזי, וכן ר ב ת ח  ״מלאי חירום״ - סך כל מלאי הנפט הגולמי שבבעלו
 מוצרי נפט בכמות שיקבע על ידי המנהל.

 2. צו זה יחול על המקטע החוזי.

ק שני: חובת דיווח ר  פ

ת נפט תמציא למנהל לפי דרישתו כל פרט, מסמך, תעודה או דין־וחשבון הקשורים ר ב  3. ח
ג וערכו. ת היקף מלאי מכל סו  לרכישת נפט גולמי או מוצרי נפט, יבואו, החזקתו ושיווקו, לרבו

ת נפט דין וחשבון כספי למינהל ר ב ר ח  4. (א) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3, תמסו
ל אותו ש יבות לבנקים ואשראי ספקים ב  בסוף כל חודש על ערך מלאי החירום, לעומת סכום ההתחי

 מלאי.

 (ב) הדין וחשבון הכספי החודשי יכלול פרטים שיקבע המנהל.

 פר? שלישי: חישוב עלויות ושיפוי

ת נפט תרכוש נפט גולמי ומוצרי נפט במקטע החוזי, על פי הנחיות המנהל. ר ב  ח

. המינהל יקבע את עלויות מוצרי נפט עד שער בז״ן, על פי המרכיבים האלה:  (א)

 (1) עלות רכישת הנפט הגולמי או מוצרי הנפט!

.5 

.6 

 תחולה

 דיוור למנהל

 הדין וחשבון

 אחריות המינהל

 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמי 24; התשמ״ו, עמי 241.
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 דיווח למנהל

 (2) הובלה ימית:

 (3) הוצאות הזרמה ואחסון:

 (4) דמי זיקוק:

 (5) מסים והיטלים על יבוא:

 (6) הוצאות אחרות עד שער בז׳ץ, שהמנהל יאשר.

(א) של נפט  (ב) עלתה העלות בשער בז״ן, כפי שנקבעה בידי המנהל כאמור בסעיף קטן
ם מזיקוק הנפט ת נפט במקטע החוזי על השווי של מוצרי הנפט המתקבלי ר ב  גולמי שיבאה ח
 הגולמי - והמחושב לפי המחיר בשער בז״ן כאמור בסעיף 3(א) לצו יציבות מחירים במצרכים
ת הנפט ר ב , ישפה המינהל את ח 2  ובשירותים (מחירים מרביים לחמרי דלק), התשמ״ח-1988
 בסכום ההפרש: פחת העלות האמורה מן השווי האמור, יקזז המינהל את סכום ההפרש מכל סכום

ת נפט מהמינהל על פי צו זה. ר ב ח  המגיע ל

ב זמני לצורך לת כל חודש תחשי ת נפט שיקבע המנהל, תגיש למינהל בתחי ר ב  7. (א) ח
יות תבסס על עלו ב י ן - התחשיב): התחשי ל ה ל ) ( ב עת ביניים של ההפרשים לפי סעיף 6 (  קבי

ת הוצאות ואומדנים כפי שיקבע המנהל.  חזויות של המוצרים בשער בז׳׳ן, לרבו

ת נפט למנהל על ההפרש בין העלוח בפועל של מוצר נפט ר ב  (ב) מידי 3 חודשים תדווח ח
 בשער בז״ן שמקורו בזיקוק נפט גולמי או ביבוא ורכישת מוצרי נפט במקטע החוזי - ובין המחיר

 של אותו מוצר נפט כפי שייקבע בתחשיב.

ל הנפט ) ישקף את העלויות בפועל כאמור בסעיף 7(א) ש ב )  (ג) דיווח כאמור בסעיף קטן
ת יבוא ורכישת מוצרי נפט במקטע החוזי -  הגולמי במקטע החוזי שזוקק בתקופה המדווחת, לרבו

 לבין המחירים שנקבעו בתחשיב.

 תשלום מקדמות

 חובת החזקת
 מלאי חירום

 מימון מלאי חירום

. ב  8. (א) המנהל רשאי לשלם מקדמות, על בסיס עלות בשער בז״ן, כפי שנקבע בתחשי

ת על פי התחשיב, ישולם ההפרש  (ב) הראה הדיווח האמור בסעיף 7(ב) סטיה ביחס לעלו
ת הנפט או יקוזז ההפרש מהסכומים המגיעים לה על פי צו• זה, לפי הענין. ר ב ח  ל

 (ג) תשלומים וקיזוזים לפי סעיף זה ישאו ריבית כפי שיקבע המנהל.

לי ק רביעי: מלאי חירום ומלאי תפעו ר  פ

ת נפט תחזיק מלאי חירום בכמות, במקום ובתנאים שיקבע המנהל. ר ב  9. ח

ת נפט את ההוצאות הכרוכות במימין מלאי חירום שהיא ר ב ח  10. (א) המינהל ישלם ל
 מחזיקה, כפי שאישר המנהל.

ך את חשבון עלות המימון של מלאי החירום לסוף כל חודש, ותגישו ת נפט תערו ר ב  (ב) ח
 למנהל לאישור.

 (ג) חישוב העלות של מימון מלאי החירום למטרת המימון, כאמור בסעיפים קטנים (א)
חברת נפט: בהעדר הסכמה יקבע המנהל את דרך נת שתיקבע בין המנהל ו  ו־(ב), ייערך במתכו

 החישוב.

 משיכה חריגה
 של מוצרי נפט

ת נפט אינה רשאית לשווק מוצרי נפט מתוך מלאי החירום. ר ב  11. (א) ח

) רשאי המנהל לאשר שיווק מוצרי נפט מתוך מלאי א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
ת ובתנאים שיקבע. בו סי  חירום, בנ

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 738.
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 12. (א) ערכו של מלאי החירום יעודכן ביום האחרון של כל חודש על פי שוויו באותו מועד.
 שווי מחיר הנפט הגולמי שבמלאי החירום ייקבע לפי מחירי הספק, ושווי מוצרי נפה שבמלאי

 החירום ייקבע לפי מחירו בשער ברץ.

ל כ ת נפט ב ר ב ך ח , תערו (א)  (ב) לצורך רישום שוויו של מלאי החירום כאמור בסעיף קטן
 ראשון לחודש התאמה של שווי מלאי החירום.

) יסולקו במועד ובדרך שיקבע ב ) ן ט  (ג) ההפרשים הנובעים מההתאמה כאמור בסעיף ק
ת נפט את ההפרש, ר ב ח  המנהל: אם לפי ההפרש בערך המלאי תהיה ירידה בשוויו, ישלם המינהל ל
ת נפט ר ב ח  ואם תהיה עליה בשווי המלאי, יקזז המינהל את סכום ההפרש מכל סכום שיגיע ל

 מהמינהל על פי צו זה.

 עדכון והתאמת
 ערך מלאי החירום

ת מספקי נפט ל ב ק ית בין האשראי בפועל שהיא מ נ ך התאמה חשבו ת נפט תערו ר ב  13. (א) ח
 גולמי ומוצרי נפט במקטע החוזי ומספקי שירותים עד לשער בז׳׳ן, לבין אשראי של 30 ימים, כדי

 להבטיח החזקת מלאי תפעולי, לפי פרסים שיקבע המנהל, ותדווח על כך למנהל.

א) ) ר בסעיף קטן ת נפט מספקי נפט גולמי ומוצרי נפט כאמו ר ב  (ב) אם אשראי שקיבלה ח
ל אשראי עד 30 ימים. ת נפט בעלות המימון ש ר ב ח  אינו מגיע לכדי 30 ימי אשראי, יכיר המנהל ל

ף קטן (א) אשראי  (ג) קיבלה חברת נפט מספקי נפט גולמי ומוצרי נפט כאמור בסעי
ל בפועל. ב ק ת ה  העולה על 30 ימים, יקוזז ההפרש שבין האשראי של 30 ימים לבין האשראי ש

 (ד) הסכום הנובע מהתאמת עלות מימון האשראי ל־30 ימי אשראי, כאמור בסעיפים
 קטנים (ב) ו־(ג), יכלל בדין וחשבון האמור בסעיף 7(ב) ו־(ג).

 אשראי למימון
 מלאי תפעולי

ק חמישי: חובת הזיקוק ר  פ

ת ר ב קק אותו בבז״ן: בכל חודש תזקק ח ת נפט הרוכשת נפט גולמי במקטע החוזי תז ר ב  14. ח
ת שרכשה. תי  הנפט בבז״ן כמות שלא תפחת מ־7.5% ולא תעלה על 9% מהכמות השנ

 חובת !יקוד! במיץ

ק שישי: הוראות שונות ר  פ

יב כדי ות הנחיותיו בכל הקשור למקטע החוזי אם שוכנע שהדבר מתחי  15. המנהל רשאי לשנ
ים.  להשלים את המלאי ולהבטיח הספקה סדירה ותקינה של מוצרי נפט לצרכנ

ת הוראות ו ב ר  16. המנהל רשאי לקבוע מזמן לזמן הוראות משלימות לביצועו של צו זה, ל
ות לענין צו זה. י ו  בענין דיווחים למינהל ובדבר דרך ההתחשבנ

ר ב ע ק שביעי: ביטול והוראות מ ר  פ

 17. (א) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר מבנה המחיר של מוצרי דלק),
 התשמ״ז-1987' (להלן - הצו) - בטל.

ת נפט על פי הסדר מבנה המחיר ר ב ח ת שהיו נהוגים בין המינהל ו ו  (ב) כל דרכי ההתחשבנ
 בטלים.

ת שהיתה ו נ  18. על אף האמור בסעיף 17, ניתן לסיים לאחר תחילתו של צו זה כל התחשב
לתו של צו זה. ת נפט על פי הצו, והמתייחסת לתקופה שעד יום תחי ר ב ח  נהוגה בין המינהל ל

ל צו זה, כולל נפט בדרך, יחשב כולו ת נפט ביום תחילתו ש ר ב  19. נפט גולמי שמחזיקה ח
 כמלאי שמקורו במקטע החוזי.

 הוראות משלימות

 ביטול הסדר
 מבנה המחיר

 סיום ההתחשבנות
 מכח הסכם שבוטל

 מלאי נפט גולמי

 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1244.
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 20. (א) ביום תחילתו של צו זה תפריד חברת נפט ברישומיה בין מלאי מוצרי הנפט הפרדת מלאים
ט פ ת נ י ב ח  שברשותה, כמפורט להלן: ג

 (1) מלאי תפעולי, שיהיה שווה לחודש צריכה.

 (2) מלאי חירום - שיהיה במידה ובכמות שיוגדר על ידי המנהל: מימון החזקת מלאי
.  החירום יהיה באחריות המינהל, כמפורט בפרק הרביעי

ות חברת נפט - ובכפוף לאמור בסעיף 13, הוא לא יכלל  (ב) מלאי תפעולי יוחזק באחרי
ת הדיווח לצורך מימון מלאי חירום.  בדיווחים הכספיים למינהל, לרבו

ת נפט תודיע למינהל על הפרדת המלאים, בהתאם להוראות סעיף קטן(א): לאחר ר ב  (ג) ח
ת הנפט רשאית לקבוע את כמות המלאי התפעולי על פי שיקול דעתה וצרכיה ר ב  מכן תהיה ח

 המסחריים.

 21. (א) ביום תחילתו של צו זה יערוך בז״ן מאזן מלאי, שיכלול את כל מוצרי הנפט ומוצרי מאז! המלאי בבז״ז
 הביניים שהוא מחזיק (להלן - מאזן המלאי).

ת הנפט ובין מוצרי נפט  (ב) במאזן המלאי תהיה הפרדה בין מוצרי נפט השייכים לחברו
ת משלוחים המיועדים לייצוא. ו ב ר ת הזיקוק שבמלאי, ל  שמחזיק בז״ן במסגרת עסקאו

ת הנפט תוך עשרה ר עותק ממאזן המלאי למינהל ועותק לכל אחת מחברו  (ג) בז״ן תמסו
.  ימים ממועד עריכתו

 22. תחילתו של צו זה ביום ה׳ באייר התשמ״ח (22 באפריל 1988). תחילה

 ג׳ בניסן התשמ״ח (21 במרס 1988)

ל ח ה ש ש  מ
ת ר האנרגיה והתשתי  ש

 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט), התשמ״ח-988ו

ת שעת חירום (תשלומי חובה), ו  בתוקף סמכותי לפי חוק להארכת תקפן של תקנ
 התשכ״ד~1964י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו ,זה - הגדרות

 ״נפט גולמי״ ־ כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק),
. 2  התשמ״ח-1988

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

ת הדלק הישראלית ר ב ת נפט בע״מ, דלק ח ר ב ת האלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברו
ול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מיבא שיקבע לענין זה על נ  בע״מ, סו

 ידי מנהל המינהל מזמן לזמן:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

קבע היטל  2. חייב בהיטל ישלם על מוצרי נפט או תזקיקים (להלן - מוצרי נפט) היטל בסכום שנ
 להלן לצד של כל מוצר נפט:

 י ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 734.
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 טור ג׳
 סכום ההיטל

 (בשקלים חדשים)
 טור ב׳

 יחידת מידה
 טור א׳

 מוצרי הנפט

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה על 91 ק״ל 87.83

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 90.73

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85 ק״ל 148.84

ל 85.40 ד לר ל  ד. סו

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל 87.98

 ו. דם׳יל ק׳יל 92.35

 ז. נפטא לייצור לשוק המקומי מון 6.72

 ח. גפ׳׳מ כחומר זינה טון 9.69

 ט. גז נפט מעובה טון 43.64

 יי. מזוט 1,500 ט.מ. 0.00

 יא. מזוט 4,000 ט.מ. 0.00

 יב. זפת ט.מ. 3.01

ל  מועד ואופן תשלום 3. ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק הבלו ע
. 3 י דלק, התשי׳׳ח-1958 י ו ע י ל ה ט י ה  ה

ל צו זה ביום ה׳ באייר התשמ״ח (22 באפריל 1988).  תחילה 4. תחילתו ש

ן מ צ י י ר ו ז  כ״ה בניסן התשמ״ח (12 באפריל 1988) ע
 • שר

ת . ממלא מקום שר האנרגיה והתשתי 1 6 ׳ 0 מ ׳ ע ח ״ , ש ת ח ה ״ 0 , 

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים לוזמרי דלק),
 התשמ״ח-988ו

ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
, ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות  שעה), התשמ״ו־1985'

, אנו מצווים לאמור: 2 ׳ו-1985  ממסים), התשמ׳

 מחירים מרביים 1. לא ימכור אדם ולא יציע למכור, לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו, כל חומר דלק מחמדי
ב בה. ל המחיר הנקו ספת (להלן - חמרי דלק), במחיר העולה ע  הדלק המפורטים בתו

ת דלק בין השעות 20.00 - 06.00 או בימי נ ח ת  תוספת מותרת 2. על מכירה של חומרי דלק שנעשתה ב
ת במוצאי ו ב ר , ל ק המנוחה שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948' ל י י י מ י ר ח י ח מ  ל

ת ו ב ר , ל 4  ימי המנוחה האמורים, וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש״ט-1949

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ם״ח התשמ״ה, עמי,204.

 3 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמי 1 ועמ׳ 12.

 4 ס״ח התש״ט, עמ׳ 10: התשל״ח, עמ׳ 90.
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ה זו יראו מכירת שני רות על כל מכירה. לעניו תקנ ל תוספת של 40 אגו  מוצאי יום העצמאות, תחו
ת הדלק לתוך מכלו של הקונה באותה עת - כמכירה אחת. נ ח ת  סוגי בנזין המסופקים ב

 תוספת מותרת
 למחירי גז

 מס ערך מוסף

 חובת הסימון

 קרוסין באריזות

 זמני פעולה
 של מיתקנים
 לאספקת דלק

 דלק לתדלוק
 מטוסים ואניות

 3. על מכירת גז נפט מעובה (להלן - גז) בשני מכלים המכילים 12 או 12.50 ק״ג כל אחד
ספת של 3 שקלים חדשים ל תו  ואשר סופקו לצרכן תוך שש־עשרה שעות משעת הזמנתם תחו
ל על מכירת שני מכלים לצרכן שהזמין מכל ספת זו לא תחו ם תאושר בקבלה, ובלבד שתו ת ל ב ק  ש

 אחד שלא סופק לו תוך שבעה ימים ובינתיים התרוקן גם המכל השני.

ל פי חוק ספת כוללים את המס המוטל ע  4. (א) המהירים הנקובים בסעיף 2 ובחלק א׳ של התו
5 (להלן - מס ערך מוסף).  מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

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

 5. בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת חמרי דלק חייב לציין עליה במקום נראה לעין את
ג וסוג בהתאם להוראות. ל כל סו  סוגי חמרי הדלק הנמכרים בה ואת מחירו ש

ות ז ן בארי פט) לא יימכר קרוסי נ ) ן י ס ו ת דלק המצויידת במשאבה למכירת קר נ ח ת  6. (א) ב
 מוכנות מראש.

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

ע את  7. מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לקבו
רת מיתקן, כאמור, לתקופה שלא י ק או להורות על סג ל  השעות שבהן יופעל מיתקן לאספקת ז
ת ו ב ר  תעלה על 24 שעות: בסעיף זה, ״מיתקן לאספקת דלק״ - מיתקן שבו מאוחסנים חמרי דלק, ל
ך של זיקוק  נפט גלמי, בנזין, קרוסין, סולר, מזוט, גז, שמנים וכל חומר לוואי אחר הנוצר בתהלי

 נפט גלמי.

לר דיזל או מזוט המיועד  8. חברה המספקת דלק המיועד לתדלוק מטוסים וחברה המספקת סו
ב מפורט של המחיר אותו היא גובה  לתדלוק אניות תמציא למנהל מינהל הדלק, לפי דרישתו, תחשי

 מלקוחותיה לפי מרכיבי העלות השונים.

ת מחירים מרביים לחמרי ביטול ע י ב ק ) ( ם י ת ו ר י ש ב  9. צו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ו
6 - בטל. 1986-  דלק) (מם׳ 3), התשמ״ו

ל צו זה ביום ה׳ באייר התשמ״ח (22 באפריל 1988). תחילה  10. תחילתו ש

 תוספת
 (סעיף 2)

ס ערך מוסף) ר לצרכן בשקלים חדשים (כולל מ  חלק א׳ - מחי

 בכל הארץ
 למעט איזור אילת באזור אילת

0.64 0.74 
 1. בנזין 91 אוקטן:

ת דלק  מחיר לליטר בתחנ

 י ס״ח התשל״ו, עמי 52.
 6 ק״ת התשמ״ו, עמי 939; ק״ת התשמ״ח, עמי 529.
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 בגל הארץ
 למעט איזור אילת באזור אילת

 2. בנזין 96 אוקטן:
ת דלק 0.85 0.74 נ ח ת  מחיר לליטר ב

 3. פולו־:
ת דלק 0.52 0.45  מחיר לליטר בתחנ

 4. קרוסין (נפט):
ת דלק 0.54 0.47  מחיר לליטר בתחנ

 חלק ב׳: מחיר לצרכן (אינו ׳כולל מם ערך מוסף) בשקלים חדשים

 1. בנזין :9 אוקטן:
 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים, כולל הובלה

ך מיכל הלקוח 581.45  ואספקה לתו

 2. בנזין 85 אוקטן:
 בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים, כולל הובלה

 ואספקה לתוך מיכל הלקוח 559.21

 3. בנזין 96 אוקטן:
לל הובלה  בכמות של 1000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים, כו

ך מיכל הלקוח 680.18  ואסספקה לתו

 4. סולר:
ך מיכל הלקוח -  כולל הובלה ואספקה לתו

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־ 999 ליטרים המחיר ל־100
 ליטרים 43.14

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים לבין 1999 ליטרים המחיר ל־1000
 ליטרים 421.72

 ג. בכמויות שבין 2000 ליטרים לבין 2999 ליטרים המחיר ל־1000
 ליטרים 418.50

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים 413.26

ן (נפט) דס״ל:  5. קרופי

לל הובלה ואספקה לתוך מיכל הלקוח -  כו

 א. בכמויות שבין 250 ליטרים ל־999 ליטרים, המחיר ל־100
 ליטרים 44.78

 ב. בכמויות שבין 1000 ליטרים ל־1999 ליטרים, המחיר ל־1000
 ליטרים 438.82

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

 ליטרים 435.16

 ד. בכמויות של 3000 ליטרים לפחות, המחיר ל־1000 ליטרים 429.79

פטא לייצור לשוק המקומי, לטון מטרי 216.85  6. א. נ

 ב. גפ״מ כחומר זינה, לטון מטרי • 200.59
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 בכל הארץ
 למעט איזור אילת באיזור אילת

ט מעוכה: פ  1. גז נ

ת המיכל ודמי השירות - לל הובלה לבית הצרכן, התקנ  כו

 א. מכל המכיל 12 ק׳׳ג

 ב. מכל המכיל 12.50 ק״ג 8.96 8.96

 ג. המסופק באמצעות מונה, המחיר למטר מעוקב 9.35 9.35

2.10 2.10 

וקת בשקלים חדשים ר במחסן החכרה המשו  חלק ג׳ - מחי

 (אינו כולל מס ערך מוסף)

 1. מזוט קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים - א. בחיפה 175.57

 ב. באשדוד 175.57

ד ״4000: ב  2. מזוט כ

ת חשמל לישראל. 119.43 ר ב ח  מחיר לטון מטרי ל

 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 טון לשנה:

 א. בחיפה 123.58

 ב. באשדוד 125.84

 לאחרים: א. בחיפה 146.43

 ב. באשדוד 148.69

ד ״1500: ב  3. מזוט כ

 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 טון לשנה:

 א. בחיפה 127.42

 ב. באשדוד 129.67

 לאחרים: א. בחיפה 154.00

 ב. באשדוד 156.26

 4. מזוט קל:

ד - בהזרמה 149.88 ובאשדו  מחיר לטון מטרי, בחיפה.

 5. זפת (אספלט): ׳

 מחיר לטון מטרי - 177.79

 א. 40/50, 60/70, 80/100 147.45

147.45 5- ב. -3, ה.  ב. ה;ב.

 ג. בלתי מנושף
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 6. לעגין תופפת זו, ׳׳מ9&ל״ - rrw הממוקמת גד5גף גיאוגרפי
 במקום אהד, ועוסקת בייצור תעשייתי.

 כ׳׳ה בניטן התשמ׳׳ח (12 באפריל 1988)

ת ן פ ו ע ד ן ג מ צ י י  מיוד ו
nwsm שר שר המדע 

ר ת א  המלא מקומ שר מאורגיה ומתשתית ממלא מקוט שר ה

מ שלוט הגליל (שיעוד ני3וי ףי3ית), 3  תקנות למימון מ
s198-־nwsnn״ 

 בתוקף סמכותי לפי סעי9ימ 819(ד) ו־37 לחוק למימון מבצע שלוט הגליל, התשמ״ב-
 1982' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 קביעת השיעור 1. שיעור הריבית דו־יכית לנילוי לפי סעיף 819(ג) לחוק יהא 5% לשנה.

ם י ס ג , ה ש  כ׳׳א באדר התשמ״ח (10 באפריל 1988) מ
 >חמ 3-1602) שר האוצר

 1 סייח התשמ״ב, עמי 180; התשמ״ח, עמ׳ 76.

 ונו הפיקוה על s311׳׳awimn s (£11אומנויות לנמיעווג, לני»ו
 ותיירות ñ2animal >w לתיור) (תיקון)988התשמ״וז-־, ו

 !:תוקף סמכותי לפי מעיפים 5 ר 38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותימ, התשי״ח-11937,
 אני מנווה לאמור:

 תיקון סעיף 30 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות לנסיעות, לנופש ותיירות פנים, ומשרדים

2 (להלן - הצו העיקרי), בסעיף 30 -  לתיור), התשכ״ז-1967

 (1) סעיף קטן(3) יסומן(א), ום, nrw ״מומחה להסעת תיירים״ יצוא ״מומחה בתיירות
 פנים, עם מתן הרשיון״.

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(נ) בעד חידוש רשיון כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה שנתית בסך 50
ח חדשים.״  שקלי

 (3) בסעיף קטן (ג), אחרי ״בעד רשיון סוכנות״ יבוא ״או חידושו״.

ר י ר ם ש ה ר ב  !;׳ בניסן התשמ״ח (23 במרס 1988) א
 (חס 3-332) שר התיירות

 י ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ה, «מ׳ 29.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 2636; התשם׳׳ח, עמי 344.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשרותים (הודאת שעה) (שבד לימוד
 בגני ילדים ציבוריים), החשמ״ח-988ו

ם (הוראת ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשרותי קף סמכותנ  בתו
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

י ילדים ציבוריים יהיה 111 שקלים חדשים החל ביום י״ב באדר שכר לימוד מרבי  1. שכר לימוד מרבי בגנ
 התשמ׳׳ח (1 במרס 1988).

 י״ט באדר התשמ״ח (8 במרס 1988)

ן ו ב ק נ ח צ ם י י ס ה נ ש  >חמ 3-1978) מ
ת ו ב ר ת ה  שר האוצר שר החינוך ו

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-988ז

קף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941', ולאחר התייעצות עם הועדה, אני  בתו
 קובע לאמור:

, החלפת מונחים ן לקוחות) ת על חשבו יות והתחייבויות אחרו ת (ערבו  1. (א) בסעיף 1 לצו הבנקאו
ת (א), (ב), (ג) וי(ד) - יימחקו. 2 (להלן - הצו העיקרי), פסקאו  התשל״ה-1975

ל ושל מוסד בנקאי י  (ב) בסעיפים 7(א) ו־8(א) לצו העיקרי, במקום ״של מוסד בנקאי רג
 מיוחד״ יבוא ״של תאגיד בנקאי למעט בנק חוץ״.

 (ג) בכל מקום בצו העיקרי, למעט בסעיפים 7 ו־8, במקום ״מוסד בנקאי״ יבוא ״תאגיד
 בנקאי״.

ת (ה1) עד (ז) יבוא: תיקון סעיף 1  2. בסעיף 1 לצו העיקרי, במקום פסקאו

 ״(ה1) ״עסקה עתידית״ - כל אחת מאלה, הן כשהתאגיד הבנקאי צד לה והן כשהוא
 ערב לה:

ל מטבעות, ס  (1) עסקה מסוג Forward או Future, במטבע שהוא הילך חוקי או ב
יירות ערך או בזכויות!  בטובין, בנ

ת בהפרשי הצמדה או ו ב ר בית או בתשואות אחרות, ל  (2) עסקת חליפין ברי

: ר ע  בהפרשי ש

;Future rate agreement או Forward rate agreement (3) הסכם מסוג 

ות או למכור את אחד הנכסים האמורים בפסקה זו.  (4) רכישת אופציה לקנ

ק מחוץ  למעט עסקה שהצד הנגדי לה הוא המדינה, תאגיד בנקאי בישראל, בנ
סחר בבורסה, שבה  לישראל או תאגיד אחר שאישר המפקח, וכן עסקה בחוזה הנ

ת הבורסה אחראית כלפי הלקוח למימושו. ק ל ס  מ

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1, עמי 85! סייח התשמ״א, עמי 241.

 2 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 2497; התשמ״ה, עמ׳ 1556.
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 (ו) ״הון״ - סך כל הסכומים כלהלן:

פקת המניות: ת הנ ע ובעות מפרמיה ששולמה ב ות הנ  (1) הון המניות הנפרע וקרנ

ת ועודפים, או אם היו הפסדים - בניכוי ההפסדים: ת אחרו ו נ י  (2) ק

 (3) הפרשה כללית לחובות מסופקים:

זרת לרוכשן יבות בלתי חו  (4) תקבולים על חשבון מניות ובלבד שקיימת התחי
 ולהקצותן:

 בניכוי -

ת לייחסו לנכסים מוחשיים כלשהם:  (5) מוניטין ועודף עלות ההשקעה שאין אפשרו

ספת -  בתו

 (6) כתבי התחייבות שהוציא התאגיד הבנקאי באישור המפקח אשר לפי תנאיהם:

ל כל הנושים האחרים של  (א) הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם ש
 התאגיד הבנקאי, שאינם בעלי זכויות דומות:

נם היא לפחות חמש שנים מיום הוצאתם:  (ב) התקופה הממוצעת לפרעו

 והכל בסכום העומד לפרעון לפחות שנתיים מיום החישוב.

יבות במניות התאגיד הבנקאי שאינן  לענין סימן (ב), זכות המרה של התחי
 מניות פדיון לא תיחשב כזכות לפרעון ההתחייבות:

6) לא יעלה על מחצית סך כל הסכומים לפי  ובלבד שסך כל הסכומים לפי פסקה(
 פסקאות (1) עד (5):

, בתאגידים בנקאיים ס ההון״ - הון בניכוי סכום השקעות התאגיד הבנקאי  (ז) ״בסי
ן יב על חשבו  בישראל או בנקים מחוץ לישראל, הנמצאים בשליטתו והמורשים להתחי

 לקוחותיהם, בשיעורים ובתנאים שקבע המפקח:״

 בסעיף 3 לצו העיקרי -

ת משנה (ד) יבוא: ק ס  (1) בפסקה (1), במקום פ

 ״(ד) עסקה עתידית עם לקוח, כמפורט בסעיף 1(ה1)(1), אלא אם כן קיימת עסקה
 עתידית הפוכה מאותו סוג ועם אותו לקוח, שתקוזז כנגד העסקה הראשונה במועד

 פרעונה:

 (ד1) עיסקה עתידית עם לקוח, כמפורט בסעיף 1(ה1)(2) עד (4).״

 (2) בפסקה (5), במקום פםקת־משנה (ד) יבוא:

זז  ״(ד) עיסקה עתידית עם לקוח שהיא מהסוג המפורט בסעיף 1(ה1)(1), שתקו
ג ועם אותו לקוח - בסכום שחייב נה כנגד עסקה עתידית הפוכה מאותו סו  במועד פרעו

 הלקוח לאחר הקיזוז:״

 בסעיף 4 לצו העיקרי, בסופו, יבוא:

 ״(ג) רכיבי בסיס ההון יחושבו כפי שנכללו בדו״ח הכספי האחרון המותאם להשפעת
 האינפלציה. חלו שינויים ברכיבי בסיס ההון, למעט שינויים בסכומי הרכיבים המפורטים

ת (2) ו־(3) להגדרת ״הון״, ייכללו שינויים אלה, כשאינם מותאמים.  בפסקאו

ס יבות על חשבון לקוח לפי הסכום ברוטו שהיווה בסי  (ד) בעסקה עתידית תחושב ההתחי
 לחישוב הריבית, ההפרשים או התשואה, לפי הענין.״
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 5. בסוף סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: תיקון סעיף 5

ת עתידיות שנלקחו בחשבון לענין סעיף 3(1 )(ד), שנעשו עם  ׳׳(ז) לגבי שתי עסקאו
 לקוחות שונים באותו יום, לאותה תקופה ובאותם תנאים, ובלבד שהן הפוכות אחת לשניה

״ - סכום אחת העסקאות.

ל הוראות מעבר כ יות, מ  6. (א) חרג תאגיד בנקאי כתוצאה מהוראות צו זה מהסכום המשוקלל של התחייבו
ג בסכום החריגה ביום ות לכל סוג הקבוע בצו זה, יהא רשאי להמשיך ולחרו י  סוג, או מסכום הערבו
ת  תחילתו של הצו, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, ובלבד שתוך תקופה זו יפעל להקטנ

 החריגה והפסקתה, בדרך ובמועדים עליהם יורה המפקח.

בות מסופקים לא תכלל בשנה  . (ב) על אף האמור בסעיף 1(ו)(3), הפרשה כללית לחו
 הראשונה מיום שהחלו לחשבה כחלק מההון, אלא רק בשיעור של מחצית מסכומה.

 7. תחילתו של צו זה ביום י״ב באייר התשמ״ח (29 באפריל 1988). תחילה

ו נ ו ר ל ב א כ י  י״ב בניסן התשמ״ח (30 במרס 1988) מ
 >חמ 3-1532) נגיד בנק ישראל

 הודעת הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ח-1988

1 ת רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-1983 רו אג ם( פאי קף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו הרו  בתו
 (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו הוא כך: העלאת אגרות

 ״אגרת רשיון 1 . בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 32 שקלים
 חדשים.

 אגרת היתר זמני 2. בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או
 עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 20 שקלים חדשים.״

ס ם ל ר ו  כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י
 >חמ 3-166) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ ת התשמ״ד, עמי 49: התשמ״ח, עמי 426.

 הודעת רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ״ח-988ו

(להלן ם(אגרת בחינה), התשמ״ד-1983י י י נ קף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו רופאי השי  בתו
- הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

: העלאת אגרות ך  1. נוסח סעיף 2 לצו הוא כ

 ״אגרת בחינה 2. (א) בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה בסך 20 שקלים חדשים.

וספת תשולם אגרה בסך 8 שקלים חדשים.״  (ב) בעד בחינה נ

ס ם ל ר ו  כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י
ת או  (חמ 3-1034) המנהל הכללי של משרד הברי

 1 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 50: התשמ״ח, עמי 168.
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 הודעת הרוקחים (אגדות רשיון לרוקח ולעוזר לרוקח), התשמ"ח-988ו

, קח ולעוזר רוקח)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לצו הרוקחים (אגרות רשיון לרו
1 (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אוי מודיע לאמור:  התשמ״ד-1983

 1. נוסח סעיפים 1 ו־2 לצו הוא כך:

, תשולם, עם ת תקפו ל ב ג  ״אגרת רשיון רוקח 1. (א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא ה
 מתן הרשיון, אגרה בסך 32 שקלים חדשים.

ת ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק קחו  (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברו
 ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה

 בסך 20 שקלים חדשים.

, תשולם, עם מתן בלת תקפו  2. (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הג
 הרשיון, אגרה בסך 12 שקלים חדשים.

ל  (ב) בעז־ רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו ש
 רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם
, לפי הענין, אגרה בסך 4 שקלים חדשים.״  חידושו או עם הארכתו

 אגרת רשיון
 של עוזר רוקח

 העלאת אגרות

ס ם ל ר ו  י
ת או ל משרד הברי  המנהל הכללי ש

 כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988)
 (חמ 3-994)

 ק״ת התשמ״ד, עמי 51¡ התשמ״ח, עמי 170.

 הודעת הפסיכולוגים (אגדת רישום), התשמ״ח-988ו

ת הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ״ד-1983' ו קף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנ  בתו
, ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:  (להלן - התקנות)

ת הוא כך: ו ת 1 עד 3 לתקנ ו  העלאת אגרות 1. נוסח תקנ

קס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה  ״אגרות רישום 1. בעד רישום בפנ
ס בסך 32 שקלים חדשים. ק נ פ  ב

כרת לפי סעיף 19  אגרת היתר זמני 2. בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מו
 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 20 שקלים חדשים.

ת הפסיכולוגים ו נ ק ת ה 29 ל נ ק ת  אגרת תואר 3. בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו ב
אר לם בעת מתן אישור תו , תשו 2 ה (אישור תואר מומחה), התשל״ט-1979 ח מ י  מ

 מומחה, אגרה בסך 20 שקלים חדשים.״

ס ם ל ר ו  כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י
אות  (חמ 3-1682) המנהל הכללי של משרד הברי

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 52; התשמ״ח, עמי 195.
 2 ק״ת התשל׳׳ט, עמי 764 (1352).
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 הודעת המיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשמ׳יח-988ן

קף סמכותי לפי סעיף 3(ה)(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים),  בתו
 התשל׳יג-1973' (להלן - הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. נוסח סעיף 3(א) עד (ג) לצו הוא כך: העלאת אגרות

 ״ (א) בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו תשולם אגרה של 355 שקלים חדשים.

ק פלוני, או חידושו תשולם אגרה של 65 שקלים חדשים.  (ב) בעד רשיון לתמרו

ק פלוני ובין ק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון לתמרו  (ג) בעד תעודת בדיקה לתמרו
ל גוון אחד ע ק הוא ב  לצורך חידושו, תשולם אגרה של 105 שקלים חדשים אם התמרו

 ואגרה של 16 שקלים חדשים לכל גוון נוסף.״

ס ם ל ר ו  •כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י

ת או  >חמ 3-1035) המנהל הכללי של משרד הברי

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 882: התשמ״ח, עמי 167.

 הודעת הרוקחים (תכשירים רפואיים), החשמ״ח-1988

ת הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו-1986' ו קף סמכותי לפי תקנה 27(0 לתקנ  בתו
, ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:  (להלן - התקנות)

ת הוא כך: העלאת אגרות ו  1. נוסחן של התוספות השניה והשלישית לתקנ

 ״תוספת שניה
 (תקנה 16(א»

 בשקלים חדשים

ר הרפואי לצורך הרישום - ״  א. בדיקת איכות התכשי
 מיצור מקומי 256
 מיבוא 384

קס 142  ב. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש רישומו בפנ

קף 77  ג. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתו

ר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 9  ד. תעודת איכות של אצווה של תכשי

ר רפואי או הנועד  ה. בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשי
 עצמו לשמש תכשיר רפואי 49

ר רפואי או הנועד עצמו  ו. תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשי
ר רפואי 5  לשמש תכשי

 1 ק״ת התשמ״ו, עמי 906: התשמ״ח, עמי 171.
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 בשקלים חדשים

 תוספת שלישית
 (תקנה 16(0)

קס (למעט רישום של תכשיר על ידי ר רפואי בפנ  א. רישום תכשי
 מוסד רפואי או לצרכי יצוא) 87

ל קס (למעט רישום ש ר לצורך רישום בפנ  ב. חידוש רישומו של תכשי
 תכשיר על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא) 28

ר או שם של יצרן, או שם סוכנו של יצרן  ג. שינוי שם של תכשי
 התכשיר אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 13

ו כנ  ד. העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סו
 של יצרן התכשיר אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 3

 ה. העתק תעודות רישום או חידוש רישום 3״

ס ם ל ר ו  •כ״ה באדר התשמ״ח (14 במרס 1988) י

ת או ל משרד הברי  (חמ 3-11) המנהל הכללי ש

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (היקף כספי ומהות מקצועית),
 (מס׳ 2), התשמ"ח-988ו

ות (היקף דות הנדסה בנאי ים לעבו ת רישום קבלנ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנ
יה ת הבנ מו ות) ועקב העליה במדד תשו  כספי ומהות מקצועית), התשמ״ד-1984' (להלן - התקנ

 למגורים, אני מודיע לאמור:

ת ו נ ק ת ה 1 ל  העלאת סכומים 1. החל מי״ד בניסן התשמ׳׳ח (1 באפריל 1988) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנ
 כך:

 (1) בפסקה (1), במקום ״16,000 שקלים חדשים״ יבוא ״17,400 שקלים חדשים״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״8,000 שקלים חדשים״ יבוא ״8,700 שקלים חדשים״.

ן ו א ־ ר ה ב י ר  כ״ט באדר התשמ״ח (18 במרס 1988) א
ם י  (חמ 3-1048) רשם הקבלנ

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1477.
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