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( ף ד ו ש ברכב ע ו מ י ד ש ע ד ב כ ש ם ושירותים ( י כ ר צ ל מ  צו הפיקוח ע

1 9 8 9 - ט " מ ש ת ן מסי 7), ה  (תיקו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח-דצ^1
 ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ׳׳ז-21987, אני מצווה

 לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף),

 התשל״ו-1975/ יבוא:

ת פ ס ו ת " 

 חלק א׳
 (סעיף 2)

 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 א. גרור משטח או נתמך שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 15.25
 2. מ־25,001 ומעלה 18.24

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 17.52
 2. מ־25,001 20.51

 ג. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 23.66
 2. מ־25,001 ומעלה 26.90

 ד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22,000 34.62
 2. מ־22,001 ומעלה 40.09

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה בליטרים
 או שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 22,000 24.08

 2. מ־22,001 ומעלה 36.33

 ו. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 47.61

 ז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 51.39

 ח. ־רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2,000 25.63
 2. מ־2,001 עד 5,000 41.14
 3. מ־ 5,001 ומעלה 68.89

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24: התשמ״ב, עמי 92.
 ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 56.

 ק״ת התשל״ו, עמי 61: התשמ״ח, עמי 646.
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 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 ט. רכב אחר -
 1. רכב פרטי 20.96
 2. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 30.77
 3. אוטובוס מ־21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 79.12
 4. רכב לכיבוי שריפות 66.46

 י. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳ 136.06

 חלק ב׳
 (סעיף 3)

 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים באחוזים

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר
 בק׳יג -

 1. עד 2,000 12.58 35
 2. מי2,001 עד 3,000 14.54 35
 .3 3,001 ומעלה 21.62 35

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר 33
 בקי׳ג - 33
 1. עד 6,000 19.42 33
 2. מ־6,001 עד 12,000 24.35 35
 3. מ־12,001 עד 14,000 26.90 35
 4. מ־14,001 עד 16,000 36.71 35

 5. מ־16,001 עד 22,000 45.50
 6. מ־22,001 ומעלה 74.79

 ג. מיכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
 1. מ־8,000 עד 12,000 47.04 33
 2. מ־12,001 עד 16,000 62.88 33
 3. מ־16,001 ומעלה 92.65 35

 ד. מיכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה בליטרים
 או רכב משא להובלת תערובת או תפזורת שמשקלו הכולל

 המותר בק׳׳ג -
 1. מ־8,000 עד 12,000 45.55 33
 2. מ־12,000 עד 16,000 63.87 33
 3. מ־16,001 ומעלה 97.03 35

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 14,000 27.47 33
 2. מ־14,001 עד 16,000 38.86 35
 .3 16,001 עד 22,000 48.48 35
 4. מ־22,001 ומעלה 80.76 35
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 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים באחוזים

 ו. מיכלית להובלת כימיכלימ, קמח או מלט 59.42) 35

 ז. מיכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 73.27 35

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג -

 1. עד 19,000 45.02 35
 2. מ־19,001 ומעלה 81.23 35

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק׳׳ג -

 1. עד 25,000 47.74 40
 2. מ־25,001 עד 35,000 63.92 40

 3. מ־35,001 ומעלה 74.91 40

 י. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק׳׳ג -
 1. עד 12,000 34.27 35
 2. מ־12,001 עד 16,000 56.94 35
 3. מ־16,001 ומעלה 90.94 35

 יא. שונות -
/ ח׳ או ט׳ 18.23 35  1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳, ב
 2. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ה׳ 136.06 35״

ב צ  כ״ח באדר א׳ התשמ״ט (5 במרס 1989) משה ק
 >חמ 3-1478) שר התחבורה

ש ברכב) ו מ י ד ש ע ר ב כ ש ם ושירותים ( י כ ר צ ל מ ו הפיקוח ע  צ

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ן מסי 7), ה  (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז-21987, אני מצווה

 לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב),
 התשמ״א-1981/ יבוא:

 י ם״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 י סייח התשמ״ז, עמי 56.

 י ק״ת התשמ״א, עמי 1490: התשמ״ח, עמי 643.
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ת פ ס ו ת  ״

 (סעיף 2)

 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 2,000 23.78
 2. מי2,001 עד 3,000 27.35
 3. מ־3,001 ומעלה 40.67

 ג. מיכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
 1. מ־8,000 עד 12,000 85.66

 2. מ־12,001 עד 16,000 124.46
 3. מ־ 16,001 ומעלה 195.08

 ד. מיכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה בליטרים או רכב משא
 להובלת תערובת או תפזורת שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. מי8,000 עד 12,000 83.96
 2. מ־12,001 עד 16,000 122.09
 3. מ־16,001 ומעלה 200.06

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בקי׳ג -
 1. עד 14,000 58.62
 2. מ־14,001 עד 16,000 85.83

 3. מ־16,001 עד 22,000 108.05
 4. מ־22,001 ומעלה 1.81.53

 ו. מיכלית להובלת כימיקלים, קמח או מלט 137.29

 ז. מיכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 125.03

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 19,000 98.47

 2. מ־19,001 ומעלה 182.06

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 25,000 116-92
 2. מ־25,001 עד 35,000 157.80
 3. מ־35,001 ומעלה 185.59

 י. גרור משטח שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 17.34
 2. מ־25,001 ומעלה 20.74

 יא. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר כק׳׳ג -
 1. עד 25,000 19.92
 2. מ־25,001 ומעלה 23.33

 יב. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג ״
 1, עד 25,000 26.91
 2. מ־25,001 ומעלה 30.60
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 יג. גרור או נתמך להובלת ציוד כבז 65.27

 יד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22,000 39.39
ה 45.64 ל ע מ  2. מי22,001 ו

 טו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה בליטרים
 או שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 22,000 27.38

 2. מ־22,001 ומעלה 41,35

 טז. גרור או נתמך להובלת כימיכלים או מלט 54.21

 יז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 58.50

 יח. עגלה רכינה 34.48

י אחי 21.60 מ ת ו נ ר א ו ר • ג ט  י

 כ. טרקטור אופני שמשקלו העצמי בק״ג -
ג 30.91 ׳ 3 0  1- ״־ 0

46.65 2 ׳ 3 0  2. פד1,301 עד °
7 4 36 3 ׳ 2 0 ד 0  3. מ־2,301 ע
9 1 1  4. מ־3,201 ומעלה 8

 כא. רכב עגורן שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 15,000 41.82
 2. מ־15,001 עד 25,000 56.60
 3. מ־25,001 עד 40,000 70,62

 4. מ־40,001 עד 75,000 25.12!

 5. מ־75,001 ומעלה 623.45

 כב. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
61.27 2 ׳ 0 0 ד 0  1- ע

 2. מ־2,001 עד 5,000 99.69
 3. מ־5,001 ומעלה 68.01,

 כג. רכב אחר -
 1• אופנוע 25.70
 2. רכב פרטי 46.54
 3. ג׳יפ 30.67
 4. אמבולנס 55.09
 5. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 76.62

 6. אוטובוס מ־21 מקומית ישיבה לנוסעים ומעלה 198.80
 7. טיולית 08.18!
 8. רכב לכיבוי שריפות 65.27!
 9. רכב מטאטא מכני 88.64!
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 10. משאית דחם לאשפה 176.18
 11. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 31.43
 12. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים 43.11

 13. מערבל בטון 132.34

 כד. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 12,000 71.12

 2. מ־12,001 עד 16,000 117.71
 3. מ־16,001 ומעלה 193.14

 כה. שונות -
 1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים אי, בי, ח׳ או ט׳ 20.58

 2. משאית עם מיתקן הרמה לתאורה 149.02
 3. סולם הידראולי בתוספת למשאית לכיבוי שריפות 31.03
 4. כננת מותקנת כתוספת למשאית מפריטים א׳ או ט׳ 17.29
 5. מלגזה או יעה 9.00

 6. מיתקן קירור ^ 153.06

 כו. מלגזות חשמליות שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 1,000 31.10
 2. מ־1,001 עד 2,000 44.93
 3. מ־2,001 עד 3,000 64.87
 4. מ־3,001 ומעלה 71.62

 כז. מלגזות דיזל שכושר הרמתן בק״ג -
 1. עד 1,000 35.17
 4 2. מי1,001 עד 2,000 38.63
 3. מ־2,001 עד 3,000 48.58
 4. מי3,001 עד 5,000* 65.94
 5. מ־5,001 ומעלה 97.48

 כת. מכולה -
 1. רגילה שאורכה 20 רגל 6.72
 2. רגילה שאורכה 40 רגל 11.98
 3. מבודדת שאורכה 20 רגל 28.47
 4. מבודדת שאורכה 40 רגל 48.05
 5. עם מיתקן קירור שאורכה 20 רגל 53.46
 6. עם מיתקן קירור שאורכה 40 רגל 71.93

 כ״ח באדר א׳ התשמי׳ט (5 במרס 1989)
ב צ ה ק ש  1חמ 1478) מ

 שר התחבורה
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ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ל מוצרי נפט), ה ר היטל חובה ע ת חירום (שיעו ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ׳׳חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ד׳
 סכום ההיטל

 באילת

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט באילת

 טור ב׳
 יתידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85 ק״ל 159.43 —

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 88.25 88.04

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 90.96 93.63

 ד. סולר ק״ל 103.64 105.43

 בהזרמה ק״ל 103.64 —

 במכליות ק״ל 103.64 —

 ה. קרוסין (נפט) ק׳׳ל 72.36 76.37

 ו. דס״ל -

 בהזרמה ק״ל 126.49 —
 במכליות ק״ל 126.49 —

 ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —

 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 21.32 —

 ט. גז נפט מעובה ט. מ. 41.78 —

 מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן• מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 לצרכן אחר -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —

 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 סייח התשנ״ד, עמי 175.
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 טור ד׳
 סכום ההיטל

 כאילה

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט באילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 7.27 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 7.27 —
 בלתי מנושף 7.27 —

 יג. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.82 —
 בהזרמה ט.מ. 14.23 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופו
ל ט י ה ם ה י ל ש  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באלול התשמ״ח (5 בספטמבר 1988). תחילי

 כ״ב באלול התשמ״ח (4 בספטמבר 1988)
ל ח ה ש ש ) מ a m 3-625 

 שר האנרגיה והתשתית
 י־ ק״ת התשי״ח, עמי 160.

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ׳ 2), ה ס מ ) ( ט פ ל מוצרי נ ה ע ב ו ת חירום (שיעוד היטל ח ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-11964, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
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 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילח באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85 ק״ל 176.44 —

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 92.55 92.48

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 92.98 95.49

 ד. סולר ק״ל 110.96 112.85
_  בהזרמה ק״ל 110.96 '
 במכליות ק״ל 110.96 —

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל 88.13 92.23

 ו. דס׳׳ל -
 בהזרמה ק״ל 146.49 —
 במכליות ק״ל 146.49 —

 ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —

 ח. גפ׳׳מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

י  ולייצוא ט.מ. 20.64 -

 ט. גז נפט מעובה ט.מ. 44.62 —

 י. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30
 באשדוד ט.מ. 5.30 _

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.30 _
 באשדוד ט. מ. 5.30 _

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 . לחברת החשמל ט.מ. 4.74 _

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74

 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 _
 באשדוד ט.מ. 4.74 _

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 _

 באשדוד ט. מ. 4.74

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -
_ 6. 61 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 6.61 _
 בלתי מנושף 6.61 —
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 טור ד׳
 סכום ההיטל

 באילת

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט באילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 יג. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.41 —
 בהזרמה ט.מ. 13.41 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
י ט י ה ם ה י י ש 1  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. י

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״א בתשרי התשמ״ט (2 באוקטובר 1988). תחילה

 כ״א בתשרי התשמ׳׳ט (2 באוקטובר 1988)
ל ח ה ש ש  (חמ 13-625 מ

 ד שר האנרגיה והתשתית
 1 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 160.

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ׳ 3), ה ס מ ) ( ט פ ל מוצרי נ ה ע ב ו ל ח ט י ר ה ת חירום (שיעו ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
 טור ד׳

 סכום ההיטל
 באילת

 טור ג׳
 םנ;וס ההיטל
 למעט באילת

 לוד ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85 ק״ל 183.35 —

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 102.25 102.18

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 101.54 104.35

 ד. סולר ק״ל 114.43 116.32
 בהזרמה ק״ל 114.43 —
 במכליות ק״ל 114.43 —

 ה. קרוםין (נפט) ק׳׳ל 100.55 104.65

 י ס׳׳ח התשכ״ד. עמי 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 ו. דס״ל -
 בהזרמה ק׳׳ל 158.84 —
 במכליות ק״ל 158.84 —

 ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —

 ח. גפ׳ימ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 20.03 —

 ט. גז נפט מעובה ט.מ. 52.16 —

 י. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4,74 —

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 6.11 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 6.11 —
 בלתי מנושף 6.11 —

 יג. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.25 —
 בהזרמה ט.מ. 13.64 —

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק

ל הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ט י ה ם ה ו ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילי 4. תחילתו של צו זה ביום ר בחשון התשמ׳׳ט (17 באוקטובר 1988).

 ה׳ בחשון התשמ״ט (16 באוקטובר 1988)
ל ח ה ש ש  וחמ 3-625) מ

 . — שר האנרגיה והתשתית
 י ק״ת התשי״ח, עמ׳ 160.
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1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ׳ 4), ה ס מ ) ( ט פ י נ ר צ ו ל מ ה ע ב ו ל ח ט י ד ה ת חירומ (שיעו ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים י 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק |או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוהת
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו לא עולה על 85 ק״ל 167.93 —

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
9 ק״ל 86.10 86.02 1 ל  ואינו עולה ע

 ג. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 86.51 89.32

 ד. סולר ק׳׳ל 108.07 109.97

 בהזרמה ק״ל 108.07 —

 במכליות ק׳׳ל 108.07 —

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל 78.13 82.23

 ו. דם״ל -

 בהזרמה ק״ל 142.74 —

 במכליות ק׳׳ל 142.74 —

 ז. נפטא לייצור לע)וק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —
 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי 1

 ולייצוא ט.מ. 58]22 —

 ט. גז נפט מעובה (הזרמה) ט. מ. 37.03 —
-  גפ״מ מילוי ט.מ. 36.28

 י מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —

 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 י ט׳׳ח התשכ׳׳ד, עמי 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א' יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74 _״
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 .באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 יב. זפת (אספלט) ט. מ. -
_ 6.71 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 6.71 —
 בלתי מנושף 6.71 _

 יג. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.83 —
 בהזרמה ט.מ. 14.24 י —

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
ל הבלו על דלק, התשי״ח־1958/ ט י ה ם ה י ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״א בחשון התשמ״ט (1 בנובמבר 1988).

 כ׳ בחשון התשמ״ט (31 באוקטובר 1988)
ל ח ה ש ש < מ 3 ־ 6 2 מ 5 ח  י

- שר האנרגיה והתשתית
 2 ק״ת התשי״וו, עמ׳ 160.

ן 9 8 9 - ט " מ ש ת י 5), ה ס מ ) ( ט פ ל מוצרי נ ת חירום (שיעור היטל חובה ע ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 סייח התשכ״ד, עמי 175.
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 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לעניו זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 88.59 88.51

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 88.38 91.19
 סולר - ק׳׳ל 86.60 88.49
 בהזרמה ק״ל 86.60 —
 במכליות ק״ל 86.60 —

 קרוסין (נפט) ק״ל 60.02 64.11

 דס״ל בהזרמה ק״ל 128.36 —
 במכליות ק״ל 128.36 —

 נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —

 גפ״מ כתומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 22.43 —

 גז נפט מעובה -
 בהזרמה ט.מ. 36.52 —
-  במילוי ט.מ. 35.77

 מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט. מ. 4.74 —
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 7.16 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 7.16 —
 בלתי מנושף 7.16 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 14.68 —
 בהזרמה ט.מ. 15.11 —

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
ל הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ט י ה ס ה י ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תהילה 4. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בכסלו התשמ״ט (17 בנובמבר 1988).

 ז׳ בכסלו התשמ״ט (16 בנובמבר 1988)
ל ח ה ש ש  >חמ 3-625) מ

 י־ ק״ת התשי״ח, עמ׳ 160. . שר האנרגיה והתשתית

ן 9 8 9 - ט ״ מ ש ח י 6), ה ס מ ) ( ט פ צרי נ ל מו ה ע ב ו ל ח ט י ר ה ו ע י ש ת חירום ( ע ו ש  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - בל אחת מהחברות האלה: - פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל!

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 90.24 90.16

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 87.45 90.26

 ג. סולר - ק״ל 74.98 76.87
 בהזרמה ק״ל 74.98 —
 במכליות ק׳׳ל 74.98 —

 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל טכוס ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 47.11 51.20

 ה. דס״ל -
 בהזרמה ק״ל 116.02 —
 במכליות קי׳ל 116.02 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט. מ. 3.63 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 21.95 —

 ח. גז נפט מעובה -
 בהזרמה ט.מ. 38.68

 במילוי ט.מ. 37.93 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.74 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74 —
— 4 • ל  באשדוד ט. מ. 4

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 7.40 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 7.40 —
 בלתי מנושף 7.40 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 15.13 —
 בהזרמה ט.מ. 15.58 —

 3. י (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
 . תשלום ההיטל

2 , ^ ־ ״ ־ , ־  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ק

 י ק״ת התשי״ח, עמי 160.
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 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ב בכסלו התשמ״ט (1 בדצמבר 1988).

 כ׳׳א בכסלו התשמ״ט (30 בנובמבר 1988)
ל ח  (חמ 13-625 משה ש

 שר האנרגיה והתשתית

ל מוצרי נפט) ומס׳ 7), ה ע ב ו ת חירום (שיעוד היטל ח ע ו ש  צ

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 וי6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ׳יד-11964, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע׳׳מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
 טור ד׳

 סכום ההיטל
 באילת

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט באילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 מוצרי הנפט

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85

 ואינו עולה על 91 ק״ל 94.85 94.77

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 96.21 99.02

 ג. סולר ק״ל 49.86 51.75
 בהזרמה ק״ל 60.12 —

 במכליות ק״ל 49.86 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 12.57 16.66

 ה. דם״ל בהזרמה ק׳יל 72.25
 במכליות ק״ל 72.25 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.63 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

 ולייצוא ט.מ. 21.60 —

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה: ט.מ. 21.60
 במילוי: ט.מ. 20.85 —

 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה

 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 5.30 —
 באשדוד ט.מ. 5.30 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.74 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה י ט.מ. 4.74 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.74 —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.74. —
 באשדוד ט.מ. 4.74 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 7.69 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב*3, ה.ב־5 7.69 —
 בלתי מנושף 7.69 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק׳׳ל 16.02 —
 י בהזרמה ט.מ. 16,49 — . ־

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
 , , תשלום ההיטל

 הבלו על דלק, התשי״ח-21958.

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בטבת התשמ״ט (17 בדצמבר 1988). תחילה

 ח׳ בטבת התשמ״ט (16 בדצמבר 1988)
ל ח ה ש ש  יחמ 625-״ מ

 שר האנרגיה והתשתית
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 160.

צרי נפט) (מס׳ 8), ל מו ה ע ג ו ל ח ט י ר ה ת חירום (שיעו ע ו ש  צ

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה'לאמור:

 ם״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 175.
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 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ״חייב בהיטלי׳ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סומל ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל
 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 54.07 58.40

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 44.60 45.27

 ג. סולר ק״ל 64.16 67.61
 בהזרמה ק״ל 58.25

 במכליות ק״ל 64.16 _

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 25.46 23.69

 ה. דס״ל בהזרמה ק״ל 59.39 —
 במכליות ק״ל 59.39 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט. מ. 3.37 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי _
 ולייצוא ט.מ. 28.20

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה: ט.מ. 28.20 —
 במילוי: ט.מ. 29.70 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט. מ. 2.01 —
 באשדוד ט. מ. 2.01 _

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט. מ. 2.01 —
 באשדוד ט.מ. 2.01 _

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 5.10 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 5.10 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 5.10 —
 באשדוד ט.מ• 5.10 _
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.10 —
 באשדוד ט.מ. 5.10 —

 יא. זפת (אספלט) ט. מ. -
— 11.73 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 , 11.73 —
 בלתי מנושף 11.73 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.00 —
 בהזרמה ט.מ. 13.38 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
ל ט י ה ם ה ו ל ש  הבלו על דלק, התשי״ח- 21958. ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בטבת התשמ׳׳ט (1 בינואר 1989). תחילה

 כ״ב בטבת התשמ׳׳ט (30 בדצמבר 1988)
ל ח ה ש ש  (חמ 3-625) מ

 שר האנרגיה והתשתית
 1 ק״ת החש״׳ח, עמ׳ 160.

1 9 8 9 ־ ט ״ מ ש ת צרי נפט), ה ל מחזיק במו ה ע ב ו ם ח ו ל ש ד ת ת חדום (שיעו ע ו ש  צ

,  בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חרום(תשלום חובה), התשי״ח-1958,
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - ׳ הגדרות

 ״צו המחירים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט),
 התשמ״ח-21988:

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים:

 ״גז״ - גז נפט מעובה:

 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,
 סולר או קרוסין:

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת:

 ״מחסן 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 דרך מונים:

 י ס״ח התשכ״ד, עמי 175: התשמ״ו, עמי 192.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1002.
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 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרוםין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחסנים בתחנת דלק:

 ״היום הקובע״ - כ״ב בטבת התשמ״ט (30 בדצמבר 1988), בשעה 01.00:

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל!

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו־ בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
.  התשמ״ה-1985!

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם
 לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד
 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של

 מוצר הנפט המסויים.

 היטל על מחזיק
 מוצרי נפט

 באזור אילת

 0.05 שקל לליטר

 0.04 שקל לליטר

 0.08 שקל לליטר

 0.08 שקל לליטר

 בישראל למעט
 אזור אילת

 0.043 שקל לליטר

 0.043 שקל לליטר

 0.078 שקל לליטר

 0.081 שקל לליטר

 2.61 שקל למכל
 2.78 שקל למכל
 0.22 שקל לק״ג

 בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 0.79 שקל לליטר

 בישראל, ו־0.69 שקל באזור אילת

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91
 ומחירו לצרכן 0.90 שקל לליטר ביש

 ראל, ו־0.78 שקל באיזור אילת

 סולר

 קרוםין (נפט)

 גז -
 1. במכלים של 12 ק״ג

 2. במכלים של 12.5 ק״ג
 3. במכלים אחרים

 ג.

 ד.

 ה.

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו,
 למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח

 עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט המסדים:
 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה

 43.48 שקל ל־1000 ליטר על 91

 43.48 שקל ל״1000 ליטר

 78.26 שקל ל״1000 ליטר

 86.96 שקל ל־־1000 ליטר

 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 מוצרי נפט
 אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש ביין המחיר המרבי לפי
 צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט(מם׳ 6)4.

 ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 א. כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 היטל על מחזיק
 במוצרי נפט
 במחסן דלק

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 י ם״ח התשמ״ה, עמי 204.
 4 י״פ התשמ״ט, עמי 2572.
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 מועד לתשלום

 דרכי סילוק ההיטל

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי סעיף 4

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על גו

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 ב. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים:

 ג. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק״ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז), התשל'׳ו-51976.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום ז׳ בשבט התשמ״ט (13 בינואר 1989).

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

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

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
 סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
 כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט 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 היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 10. החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

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

ת פ ס ו  ת

 רשימת מחסני דלק -
 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 9.
 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.

 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ םוקולוב 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  משה ש
 שר האנרגיה והתשתית

 כ״ב בטבת התשמ״ט (30 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-625)

 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1577.
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צרי ונפט) (מס׳ 2), ל מחזיק במו ה ע ב ו מ ח ו ל ש ד ת ת חדום (שיעו ע ו ש  צ

1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חרום(תשלום חובה), התשי״ח-11958,
 אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״צו המחירים״ - צו יציבות במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשמ״ח-

;21988 

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים:

 ״גז״ - גז נפט מעובה:
 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,

 סולר או קרוסין:

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצוין ברשימה שבתוספת:

 ״מחסן 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 דרך מונים:

 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרוםין בכמות של 2% מנפח המיכל שבו הם מוחסנים בתחנת דלק:

 ״היום הקובע״ - י״א בשבט התשמ״ט (17 בינואר 1989), בשעה 01.00:

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל;

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ״ה-1985*.

 היטל על מחזיק 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם

ט לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד פ י נ י צ י  מ

 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של
 מוצר הנפט המסדים.

 היטל 3. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן; למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילח באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על
 85 ואינו עולה על 91 ק״ל 57.59 61.92

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על
 91 ק׳׳ל 48.43 49.10

 ג. סולר ק״ל 79.98 85.78
 בהזרמה ק״ל 69.28
 במכליות ק״ל 79.98

 י ס״ח התשכ״ד, עמי 175: התשמ׳׳ו, עמ׳ 192.
 * ק״ת התשמ׳יח, עמי 1002.
 י סייח התשמ״ה, עמי 204.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 40.54

 ה. דס״ל בהזרמה ק׳׳ל 69.45
 במכליות ק״ל 69.45

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.37

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 29.13

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה ט.מ. 37.93
 במילוי ט.מ. 39.43

 ט. מזוט ״1,5000 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 2.01

 באשדוד ט.מ. 2.01

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 2.01
 באשדוד ט.מ. 2.01

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 5.10

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 5.10
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 5.10

 ט.מ. 5.10

 ט.מ. 5.10
 ט.מ. 5.10

 באשדוד
 לצרכן אחר -

 בחיפה
 באשדוד

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
12.62 80/100 60/70, ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 12.62
 בלתי מנושף 12.62

 יב. מזוט קל -
 חיפה ואשדוד ק״ל 13.66
 בהזרמה ט.מ. 14.06
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 4. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חולו
 הבלו על דלק, התשי״ח-41958.

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 5. תחילתו של צו זה ביום י״א בשבט התשמ״ט (17 בינואר 1989).

 י׳ בשבט התשמ״ט (16 בינואר 1989)
ל ח ה ש ש  מ

 ק״ת התשי״ח, עמי «16. שר האנרגיה והתשתית

 מועד ואופן
 תשלום ההיטל

 תחילה

ל מוצרי נפט) (מס׳ 9), ד היטל חובה ע ת חירום (שיעו ע ו ש  צ

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ׳׳ד-1964', אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן, לפי

 הענין:

 באזור אילת
 בישראל למעט

 אזור אילת

 _ שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 0.02 שקל
 לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 0.0174 שקל
 לליטר

 0.0261 שקל 0.03 שקל
 לליטר

 _ שקל למכל
 _ שקל למכל
 _ שקל לק״ג

 לליטר

 _ שקל למכל
 _ שקל למכל
 _ שקל לק״ג

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן _ שקל לליטר

 בישראל, ו־_ שקל באזור אילת

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91
 ומחירו לצרכן _ שקל לליטר בישראל,

 ו־_ שקל באיזור אילת

 ג. סולר

 ד. קדוסין (נפט)

 ה. גז:

 1. במכלים של 12 ק״ג
 2. במכלים של 12.5 ק״ג

 3. במכלים אחרים

 היטל

 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175.
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 היטל על
 מחזיק במוצרי

 נפט במחסן דלק

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
-וטרם נמשכו

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי
 סעיף 4

 רישום מלאי
 והצהרה

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפש שברשותו,
 למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח עודף,

 היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט המסויים.
 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה על 91 _ שקל ל־1000 ליטר:

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 _ שקל ל־1000 ליטר:

 ג. סולר 17.39 שקל ל־1000 ליטר!

 ד. קרוסין (נפט) 26.09 שקל ל־1000 ליטר.

 4. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3 מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי נפט
 אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי לפי
 צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט(מם׳ 7)4.

 ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 א. כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 ב. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוםין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים!

 ג. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק׳׳ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז), התשל״ו-31976.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום כ׳׳ד בשבט התשמ״ט (30 בינואר 1989).

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

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

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
 סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
 כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט 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.

 הצהרת מלאי
 על גז

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

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

 10. החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

 ג י״פ התשמ׳׳ט, עמ׳ 2573.

 1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1577.
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 שמירת דינים 11. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

ת פ ס ו  ת

 רשימת מחסני דלק -

 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינםקר 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׳.

 י׳ בשבט התשמ׳׳ט (16 בינואר 1989)
ל ח ה ש ש  1חמ 3-625) מ

 שר האנרגיה והתשתית

צרי נפט) (מסי 3), ל מחזיק במו ם חובה ע ו ל ש ד ת ת חרום (שיעו ע  צו ש

1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חרום(תשלום חובה), התשי״ח-1958י,
 אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״צו המחירים״ - צו יציבות במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשמ״ח-

:21988 

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים!

 ״גז״ - גז נפט מעובה:
 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,

 סולר או קרוסין:

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת:

 ״מחסן 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 דרך מונים:

 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחםנים בתחנת דלק:

 ״היום הקובע״ - כ״ה בשבט התשמ״ט (31 בינואר 1989), בשעה 01.00:

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל:

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
.  התשמ״ה-1985ג

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175¡ התשמ״ו, עמי 192.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1002.

 י ס״ח התשמ״ה, עמי 204.
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 היטל על מחזיק
 מוצרי נפט

 היטל על מחזיק
 במוצרי נפט
 במחסן דלק

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם
 לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד
 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של

 מוצר הנפט המסויים.

 באזור אילת
 בישראל למעט

 אזור אילת

 _ שקל לליטר

 0.04 שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל למכל
 _ שקל למכל
 _ שקל לק׳׳ג

 _ שקל לליטר

 0.03478 שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל לליטר

 _ שקל למכל
 _ שקל למכל
 _ שקל לק׳׳ג

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן _ שקל לליטר

 בישראל, ו־_ שקל באזור אילת

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91
 ומחירו לצרכן 0.94 שקל לליטר ביש

 ראל ו־0.82 שקל באיזור אילת

 ג. סולר

 ד. קרוסין (נפט)

 ה. גז -
 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 מוצרי הנפט שברשותו,
 למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח

 עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט המםויים:

 _ שקל ל־1000 ליטר!

 34.78 שקל ל־1000 ליטר!

 _ שקל ל־1000 ליטר

 שקל ל־1000 ליטר!

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 ג. סולר

 ד. קרוסין (נפט)

 4. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3 מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי נפט
 אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי לפי

 צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט (מס׳ 8)4•

 ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 א. כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 ב. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים!

 4 י״פ התשמ״ט, עמ׳ 2574.
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 ג. כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק׳׳ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שירותי אספקת גז), התשל״ו-6ד519.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום ט׳ באדר א׳ התשמ״ט (14 בפברואר 1989).

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

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

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
 סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
 כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט שהוא מחזיק באותה עת - אם המלאי אפס, ירשום
 אפם - 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 היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 10 . החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

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

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערוכה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי
 סעיף 4

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על גז

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

ת פ ס ו  ת

 .רשימת מחסני דלק -
 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינםקר 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׳ פינםקר 13, ברניצקי ושות׳.

ל ח ה ש ש  מ
 שר האנרגיה והתשתית

 כ״ה בשבט התשמ״ט (31 בינואר 1989)
 (חמ 3-625)

 ק״ת התשל״ו, עמי 1577.
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ל מוצרי נפט) (מסי 10), ל חובה ע ס י ת חירום (שיעור ה ע ו ש  צ

ו 9 8 9 - ס ״ מ ש ח  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע׳ימ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בעי׳מ, בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל!

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן, לפי

 הענין:
 טור ב׳ טור ג׳ טור ד

 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל
 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 48.22 52.55

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 61.15 64.96

 ג. סולר ק״ל 111.11 116.91
 בהזרמה (ה״ח) ק״ל 73.22 —
 במיכליות ק״ל 111.11 —
 בהזרמה (אחרים) ק׳׳ל 111.21 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 59.16 60.67

 ה. דס״ל בהזרמה ק״ל 78.59 —
 במכליות ק״ל 78.51 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.36 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 30.43 —

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה ט.מ. 51.07 —
 במילוי ט.מ. 52.57 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 4.50 —
 באשדוד ט.מ. 4.50 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.50 —
 באשדוד ט.מ. 4.50 —

 ם״ח התשכ״ד, עמי 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת באילת

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 4.0 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.0 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.0 —

 באשדוד ט.מ. 4.0 — •
 לצרכן אחר -

 בחיפה ט.מ. 4.0 —
 באשדוד ט. מ. 4.0 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 13.02 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 13.02 —
 בלתי מנושף — —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 14.79 —
 בהזרמה ט.מ. 15.23 —

 מועד ואופו 3. (א) היטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולש הבלו על דלק על פי חוק הבלו
ל על דלק, התשי״ח-21958. ט י ה ם ה י ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל כמועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בשבט התשמ״ט (1 בפברואר 1989).

 כ״ה בשבט התשמ״ט (31 בינואר 1989)
ל ח  (חמ 3-625) משה ש

 שר האנרגיה והתשתית
 2 ק״ח החשי״ח, עמ׳ 160.

צרי נפט} (מס׳ ו ז), ל מו ל חובה ע ט י ם (שיעור ה ת י ת ח ע ו ש  צ
ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ח  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־6 של התוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל!

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
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 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל
 מוצרי הנמט מידה למ«0 באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 60.16 64.57

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק׳׳ל 58.00 61.81

 ג. סולר ק״ל 120.59 126.39
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 76.31 —
 בהזרמה ק״ל 121.03 —
 במכליות ק״ל 120.59 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 90.57 92.08

 ה. דס״ל בהזרמה ק״ל 82.07 —

 במכליות ^ ק״ל 81.97 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.21 —

 ז. גפ׳׳מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.25 —

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה ט.מ. 68.05 —
 במילוי ט.מ. 69.55 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 3.73 —
 באשדוד ט.מ. 3.73 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.73 —
 באשדוד ט.מ. 3.73 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 3.58 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.58 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 3.58 —
 באשדוד ט.מ. 3.58 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.58 —
 באשדוד ט.מ. 3.58 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ. -
— 13.25 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 13.25 —
 בלתי מנושף 13.25 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.50 —
 בהזרמה ט.מ. 13.90 —
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 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
 הבלו על דלק, התשי״ח-21958.

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום י״ב באדר א׳ התשמ״ט (17 בפברואר 1989).

 י״א באדר א׳ התשמ״ט (16 בפברואר 1989)
ל ח ה ש ש  >חמ 3-625) מ

 שר האנרגיה והתשתית
 י ק״ת התשי״ח, עמ׳ 160.

 מועד ואופן
 תשלום ההיטל

צרי נמלו) (מסי 12), ל מו ל חובה ע ט י ת חירום (שיעור ה ע ו ש  צ

ז 9 8 9 - ט ״ מ ש ח  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ן־6של התוספת לתוק להארכת תקפן-של תקנות שעת חירום
 (תשלומי חובה), התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמוד:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית,•

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע׳׳מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, םונול ישראל בע׳׳מ, בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 על ידי מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ד׳
 סכום ההיטל

 באילת

 טור ג׳
 סכום ההיטל
 למעט באילת

 טור ב׳
 יחידת
 מידה

 טור א׳
 . מוצרי הנפט

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 51.91 56.32

 כ. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 50.99 54.80

 ג. סולר ק״ל 114.10 119.90
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק׳׳ל 70.36 • —
 בהזרמה ק״ל 114.51 —
 במכליות ק״ל 114.10 —

 ד. קרוסין (נפט) קי׳ל 84.60 86.11

 ה. דם״ל בהזרמה ק״ל 73.60 —
 במכליות ק״ל 73.60

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.21 —

 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל סכום ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט באילת נאילת

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.25 —

 ח. גז נפט מעובה בהזרמה ט.מ. 57.82 —
 במילוי ט.מ. 59.32 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%) -
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה:

 בחיפה ט.מ. 3.73
 באשדוד ט.מ. 3.73

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 3.73
 באשדוד ט.מ. 3.73

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -
 לחברת החשמל ט.מ. 3.58 •—

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.58 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 3.58 —
 באשדוד ט.מ. 3.58 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.58 —
 באשדוד ט.מ. 3.58 —

 יא. זפת (אספלט) ט. מ. -
— 13.37 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב״3, ה.ב־5 13.37 —
 בלתי מנושף 13.37 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 13.87 —
 בהזרמה ט.מ. 14.28 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
ל ט י ה ם ה י ל ש ז  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. י

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ד באדר א׳ התשמ״ט (1 במרס 1989). תחילה

 כ״ב באדר א׳ התשמ״ט (27 בפברואר 1989)
ל ח  >חמ 3-625) משה ש

 שר האנרגיה והתשתית

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 160.
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1 9 8 9 - ט ׳ ׳ מ ש ת ן מס׳ 7), ה ו ק י ת ) ( א ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקו! סעיף 182 1. בסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950, במקום ״ארבע מאות שקלים

 חדשים״ יבוא ״חמש מאות שקלים חדשים״.

 י״ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-269) א

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת החשי׳׳ג, עמ׳ 1174¡ התשמ״ו, עמ׳ 1368¡ התשמ׳׳ז, עמי 331 ו־1250; התשמ״ח, עמ׳ 588.

1 9 8 9 - ס ״ מ ש ת ן מס׳ 8), ה ות (א) (תיקו ת המקומי ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקץ סעיף 105 1. בסעיף 105 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950 -

 (1) בסעיף קטן (א), המלים ״לפי סעיף 101״ - יימחקו:

 (2) בסעיף קטן (בב), המלים ״לפי סעיף 101״ - יימחקו.

 י״ב באדר ב׳ התשמ״ט (19 במרס 1989)
י ע ר ה ד י ד  3-269) א

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178¡ התשמ״ט, עמי 652.

1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ן מס׳ 5), ה ו ק י ת ) ( ב ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקו! סעיף 182 1. בסעיף 182 לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953, במקום ״ארבע מאות ושלושים

 שקלים חדשים״ יבוא ״חמש מאות שקלים חדשים״.

 י״ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174¡ התשמ״ו, עמי 1368¡ התשמ״ז, עמי 331 ו־1251: התשמ״ח, עמי 876.
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1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת , ה ים) ן והבניה (בת־ ו ו התכנ  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, ועירית בת־ים,

 אני מכריז לאמור:

 1. - השטח שבתחום מחוז תל אביב ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב

' ס ו ק ז מ י נ כ  בת־ים (להלן - מרחב התכנון המקומי). ת

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה גבולית מרחב
ת התכנון המקומ׳ י ך י ם ע ו ח ת ת ם א . - ל י ל ו ם כ ה  1:5000 והחתום בידי ביום ו׳ בשבט התשמ׳׳ט (12 בינואר 989!) ו

.  בת־ים2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה הפקדת עותק-ם
• של התשריט ל כ ם ו ״ ת ה ב י נ ב ל  המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ן

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון היראות מעבי•
 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי בת־ים), התשל״ה-1975'' - בטל. ביטול

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 ו׳ בשבט התשמ״ט (12 בינואר 1989)
 (חמ 3-1113)

 סייח התשכ״ה, עמי 308.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 578.

 ק״ת התשל״ה, עמי 1103.

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ׳ 2), ה ס מ ) ( מ י ק ו פ מ ר כונסי נכסים ו כ ש ם ב י י ו נ י ש ) ת ו ר ב ח ת ה ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 (ד) לתקנות החברות(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים
 ושכרם), התשמ״א-1981' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח תקנות 7 (א), 8(א), ו־9(א) לתקנות, הוא מיום העלאת סנימי
ם י ש י י  כ׳׳ו בשבט התשמ״ט (1 בפברואר 1989), כדלקמן: שכף י

 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חדשים, שכר ניהול

 באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט

 להלן:

 (1) לגבי 87,455 השקלים החדשים הראשונים - 5%

 (2) לגבי 218,635 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (3) לגבי 262,365 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (4) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים - 2%

 1 ק׳׳ת התשמ״א, עמי 646¡ התשמ״ב, עמי 327¡ התשמי׳ד, עמי 852 ועמי 2375¡ התשמ״ז, עמי 1147¡ התשמ״ט, עמי 28.
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 (5) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים - .0.5%

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%

 שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן,

 למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל
 של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונם נכסים או מפרק

 אחר:

 (1) לגבי 4,372 השקלים החדשים הראשונים או חלק מהם - 437 שקלים חדשים

 (2) לגבי 4,372 שקלים חדשים נוספים ־ 10%

 (3) לגבי 8,745 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 34,982 שקלים חדשים נוספים - 5%

 (5) לגבי 87,455 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (6) לגבי 262,365 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (7) לגבי 524,730 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (8) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים ־ 1%

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%

 שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

 החברה כמפורט להלן

 (!) לגבי 34,982 השקלים החדשים הראשונים - 4%

 (2) לגבי 43,727 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (3) לגבי 43,727 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (5) לגבי 874,550 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 י״ב בשבט התשמ״ט (18 בינואר 1989)
ם ו ל ם ב ר מ  >חכ 3-1496! ע

 הכונס הרשמי

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ר)(מס׳ 3), ה גו י ת סנ ח ר ר ט כ ת ש מ א ת ה ) י ל י ל פ ת סדר הדין ה ע ד ו  ה

(להלן - התקנות),  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-11974
 אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור בשקלים חדשים לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ה
 באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989) כדלקמן:

 ם׳ 1200: התשמ״ה, עמי 998: התשמ״ט, עמי 304.

 קובץ התקנות 5175, כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט, 31.3.1989



 תיאור הפעולה בבית משפט שלום בבית משפט מחוזי בבית משפט העליון

 95 עד 189

 40 עד 68

 עד 235

 78 עד 109

 עד 189

 40 עד 58

 (1) תשלום חד פעמי בעד ישי
 בה נפרדת שנועדה לשחרור

 בערבות עד 40

 (2) תשלום חד פעמי בעד לי
 מוד התיק, עבודות הכנה וישי

 בה ראשונה בבית המשפט 44 עד 95

 (3) ישיבה נוספת אחרי הישי
 בה הראשונה 28 עד 40

 (4) תשלום חד פעמי בבית
 המשפט שלערעור, כולל ישיבה
 ראשונה בבית המשפט, אם ראה
 בית המשפט שהיה בערעור
 קושי מיוחד או הצריך פעולות

 הכנה מיוהדות —

 (5) בערעור שבו לא קבע בית
 המשפט תשלום חד פעמי כאמור

 בפסקה (4), בעד כל ישיבה 28 עד 40

ר ו ר ד ־ ן י ב כ ד ר  מ
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״ט (16 במרס 1989)
 (חמ 3-1485)

ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת י רישומ ועיון) (מס׳ 2), ה ר ד ס ) ן ו כ ש מ ת ה ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א(ד) לתקנות המשכון(סדרי רישום ועיון), התשכ״ז-1967 י, אני
 מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר 1989 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שינוי סכומי

ם אגרות ו י ל ב ח  1988, יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות המשכון(סדרי רישום ועיון), התשכ״ז-1967, ה
 כ׳׳א באדר ב׳ התשמ׳׳ט (1 באפריל 1989) כדלקמן:

ת שניה פ ס ו ת  ״

 (תקנה 16א)
 האגרה בשקלים תדשים

 1 . בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף החיוב 30

 2. בעד רישום הודעת העברת מישכון: רישום תסיבת מישכון: רישום
 הודעה על תיקון תנאי מישכון! רישום תםיבת הנכס הממושכן ורישום

 הודעה על פדיון מישכון או פדיונו החלקי 24

 ק״ת התשכ״ז, עמי 2345: התשמ״ח, עמ׳ 11013 התשמ״ט, עמ׳ 87.
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 האגרה בשקלים חדשים

 3. בעד כל פעולה אחרת של הרשם, על פי התקנות

 4. בעד עיון בכרטסת 3

 5. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים בלב! -
 לגבי כל הודעת מישכון 6

 6. בעד קבלת העתק של מסמך או נסח, מרישומים השמורים בלשכה 1 בעד כל עמוד
 או חלק ממנו

 7. בעד אימות העתק של מסמך אי נסח, מרישומים השמורים בלשכה 1 עבור כל עמוד
 או חלק ממנו

 8. ביטול רישום פטור מאגרה״

 כ״ח באדר א׳ התשמ״ט (5 במרס 1989)
ר ו ר ד ־ ן י ב כ ד ר  >חמ 3-812< מ

 נשיא של בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

ת ו ע ן ט  תיקו

ת המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), ר לבי ט (סדרי דין בערעו פ ש מ ת בתי ה ו נ ק ת  ב

ה 5(ב), במקום ״המזכיר הכללי״ ות 5151, התשמ״ט, עמ׳ 218, בתקנ  התשמ״ט-1988, שפורסמו בקובץ התקנ

ל הכללי״. ה נ מ ה ת ״ ו י ה ך ל י ר  צ

 (חמ 3-1989)
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