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 תקנות להשקעות משותפות בנאמנות(רכישת ניירות עדך זדים), החשמ"ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-1961'(להלן-
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״ניירות ערך זרים״ - ניירות ערך הרשומים או הנסחרים בבורסות לניירות ערך בארצות הברית
 של אמריקה, בקנדה, ביפן או במדינות אירופה המערבית, לרבות ניירות ערך הנסחרים
 מעבר לדלפק ותעודות השתתפות של קרנות נאמנות שאושרו בידי הרשויות המוסמכות
 במדינות שבהן הונפקו, וכן איגרות חוב ובלבד שבעת הרכישה יהיו מדורגים ברמה
Moodys או של (Corporation Standard & Poor) S & P לפחות לפי הדרוג של A 
 (Moodys Service investor) וכן איגרות חוב שהונפקו בידי ממשלת ארצות הברית של
 אמריקה, ממשלת קנדה, ממשלת יפן או ממשלות במדינות אירופה המערבית או בערבות של

 ממשלות אלה.

 2. (א) מנהל קרן יהיה רשאי לרכוש עבור הקרן שבניהולו ניירות ערך זרים בתנאים
 ובשיעורים הבאים:

 (1) בקרן שאושרה לבעלי חשבון פקדון תושב חוץ (פת״ח) בלבד - בשיעור שלא
 יעלה על 75% מכלל נכסי הקרן!

 (2) בקרן שלפי מדיניות השקעותיה רוב נכסיה הם במטבע חוץ או בהשקעות
 אחרות צמודות מטבע חוץ ושאושרה לענין תקנת משנה זו - בשיעור שלא יעלה על

 50% מכלל נכסי הקרן!

 (3) בקרן אחרת - בשיעור שלא יעלה על 10% מכלל נכסי הקרן.

 (ב) אישור לענין תקנה זו יינתן בידי מי שמוסמך לפי החוק לאשר הסכם נאמנות.

 שיעור ניירות
 ערך זרים

 3. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (רכישת ניירות ערך זרים), התשמ״ח-21988 -
 בטלות.

 ביטול תקנות

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

 כ׳׳ג בניסן התשמ׳׳ט (28 באפריל 1989)
 (חמ 3-2157)

 סייח התשכ״א, עמי 84: התש״ם, עמי 156
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1078.

 צו מס הכנסה(פטור ממס על דווח הון ממכירת מניות)(תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 88 (הגדרת ״בורסה״), 97(ג) ו־243 לפקודת מם הכנסה',
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (פטור ממם על רווח הון ממכירת מניות), התשמ״ב-21981 -

 (1) בהגדרת ״מניה״, בסופה יבוא: ״ולרבות יחידת השתתפות בשותפות בידי
 נישום שפרק ב׳ לחוק מם הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-1985/ אינו

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 265; התשמ׳׳ד, עמ׳ 884.

 ג סייח התשמ״ה, עמי 172.
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 חל בקביעת הכנסתו, ושלא היה זכאי לחלק יחסי מהכנסות השותפות בשל החזקת
 היחידה.״

 (2) בהגדרת ״בורסה״, בפסקה (2) בחוץ לארץ - בפסקת משנה (ב), הסיפה החל
 במלים ״בנייר ערך״ - תימחק.

ה ל ן ח  2. תחולת צו זה החל בשנת המס 1989. ת

ס ר ן פ ׳  כ״ב בניסן התשמ״ט (27 באפריל 1989) שמעו
 >חמ 3-885) שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח״ל)
 (תיקון מס׳ וו), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . במקום תקנה 8 לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהאחזויות נח״ל), החלפת תקנה 8
 התשל״ח-21978, יבוא:

 ״תחולה 8. תחולתן של תקנות אלה עד ליום כ״ו באייר התשמ״ט(31 במאי 1989)״.

 כ״ג בניסן התשמ״ט (28 באפריל 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-198) ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1454; התשמ״ט, עמי 44.

 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון מסי 5),
 התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-985!2 החלפת תקנה 4
 יבוא:

 ״תחולה 4. תחולתן של תקנות אלה עד יום כ״ו באייר התשמ״ט (31 במאי 1989)״.

 כ״ג בניסן התשמ״ט (28 באפריל 1989)
ם ר ן פ ו ע מ  >חמ 3-198) ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ ת התשמ״ו, עמי 159; התשמ״ח, עמי 373.
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 תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה)
 (תיקון מס׳ 7), התשמ״ט-1989

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 וי243 לפקודת מס הכנסה1
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 6א 1. במקום תקנה 6א לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי

 הערבה), התשל׳׳ו-21975, יבוא:

 ״תחולה 4. תחולתן של תקנות אלה עד ליום כ״ו בניסן התשמ״ט (31 במאי 1989)״.

 כ״ג בניסן התשמ״ט (28 באפריל 1989)
ס ר ן פ ו ע מ  (חמ 3-198) ש

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 49: התשמ״ח, עמי 373.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לדולר״ ופטור ממס הכנסה)
 (תיקון מס׳ 4), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2)(ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. אחרי סעיף 2ב(2) לתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד

ה לדולר״ ופטור ממס הכנסה), התשמ״ד-21984, יבוא: י נ ש  ה

 ״(2א) על אף האמור, רשאי חוסך -

 (1) לשנות את סכום ההפקדה החדשי מעת לעת, ובלבד שלא יגדילו בשיעור
 שיעלה על הנמוך מבין שיעורי העליה בשער סל המטבעות בתקופות האלה:

 (א) מאז תחילת תקופת החסכון!

 (ב) מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקה זו את סכום ההפקדה החדשי!

 (ג) ב־12 החדשים האחרונים.

 (2) בנוסף לאמור בפסקה משנה(1), או במקומו-להגדיל את סכום ההפקדה
 החדשי מעת לעת בנמוך מבין האחוזים האלה:

 (א) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז תחילת תקופת החסכון, כפול
!2 

 (ב) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקת
 משנה זו את סכום ההפקדה, כפול 2:

 (ג) 24.

 (2ב) רשאי חוסך להגדיל את סכום ההפקדה החדשי עד סכום שלא יעלה על 200
 שקלים חדשים, אף אם סכום זה יעלה על הסכום המחושב לפי פסקאות משנה (2א)

 (1) או (2).״

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52! התשל״ו, עמי 59! התשמ״ד, עמי 76.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1681! התשמ״ה, עמי 413; התשמ״ו, עמי 346; התשמ״ז, עמי 1264: התשמ״ח, עמי 321.
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 2. תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לדולר״ ופטור ממם הכנסה)(הוראת ביטול תקנות
ת (הוראת שעה) ן ל ט 3 _ ב 1 9 8 8 _ ח ״ מ ש ת ) ה ה ע  ש

 ט״ו בכסלו התשמ״ט (24 בספטמבר 1988)
ם י ס ה נ ש  (חמ 3-834) מ

 — שר האוצר
 3 ק״ת התשמ״וו, עמ׳ 870.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לסל״ ופטור ממס הכנסה)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות למילוות,
 התשט״ז-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי סעיף 2ב(2) לתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד תיקו! התוספת
ה י נ ש  לסל״ ופטור ממס הכנסה), התשמ״ז-21987, יבוא: ה

 ״(2א) על אף האמור רשאי חוסך -

 (1) לשנות את סכום ההפקדה החדשי מעת לעת, ובלבד שלא יגדילו בשיעור
 שיעלה על הנמוך מבין שיעורי העליה בשער סל המטבעות בתקופות האלה:

 (א) מאז תחילת תקופת החסכון:

 (ב) מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקה זו את סכום ההפקדה החדשי;
 (ג) ב־12 החדשים האחרונים.

 (2) בנוסף לאמור בפסקת משנה(1), או במקומו - להגדיל את סכום ההפקדה
 החדשי מעת לעת בנמוך מבין האחוזים האלה:

 (א) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז תחילת תקופת החסכון,
 כפול 2!

 (ב) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקת
 משנה זו את סכום ההפקדה, כפול 2!

 (ג) 24.

 (2ב) חוסך רשאי להגדיל את סכום ההפקדה החדשי עד סכום שלא יעלה על 200
 שקלים חדשים, אף אם סכום זה יעלה על הסכום המחושב לפי פסקאות משנה(2א)(1)

 או (2).״

 2. תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חדשי צמוד לסל״ ופטור ממם הכנסה)(הוראת ביטול תקנות
 שעה), התשמ״ח-31988 - בטלות. (הוראת שעה)

 ט״ו בכסלו התשמ״ט (24 בספטמבר 1988)
ם י ס ה נ ש  >חמ 3-834) מ

 שר האוצר

 סייח התשט״ז, עמי 52: התשל״ו, עמי 59: התשמ״ד, עמי 76.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 811: התשמ״ח, עמי 320.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 824.
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 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״למתמיד״) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ט-989ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 התשט׳׳ז-1957', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! התוספת 1. אחרי סעיף 2ב(2) לתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״למתמיד״),

, יבוא: ה התשמ״ד-1984ג י נ ש  ה

 ״(2א) על אף האמור רשאי חוסך -

 (1) לשנות את סכום ההפקדה החדשי מעת לעת, ובלבד שלא יגדילו בשיעור
 שיעלה על הנמוך מבין שיעורי העליה במדד המחירים לצרכן בתקופות האלה:

 , (א) מאז תחילת תקופת החסכון;

 (ב) מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקה זו את סכום ההפקדה החדשי;
 (ג) ב־12 החדשים האחרונים.

 (2) בנוסף לאמור בפסקה משנה (1), או במקומו - להגדיל את סכום ההפקדה
 החדשי מעת לעת בנמוך מבין האחוזים האלה:

 (א) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז תחילת תקופת החסכון,
 כפול 2:

 (ב) מספר החדשים השלמים שחלפו מאז שהגדיל לאחרונה לפי פסקת
 משנה זו את סכום ההפקדה, כפול 2:

 (ג) 24.

 (2ב) חוסך רשאי להגדיל את סכום ההפקדה החדשי עד סכום שלא יעלה על 200
 שקלים חדשים, אף אם סכום זה יעלה על הסכום המחושב לפי פסקאות משנה(2א)(1)

 או (2).״

 תיטול תקנות 2. תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״למתמיד״) (הוראת שעה), התשמ״ח-1988ג -
 (הוראת שעי) בטלות.

 ט״ו בכסלו התשמ״ט (24 בספטמבר 1988)
ם י ס ה נ ש < מ m 3-834 

 שר האוצר

 1 סייח התשט״ז, עמי 52: התשל״ו, עמי 59! התשמ״ד, עמי 76.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1296, 1641, 2085: התשמ״ה,עמ• 59, 774; התשמ״ו, עמי 434: התשמ״ז, עמי 1263.

 י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 824.

 תקנות החשמל (רשיונות) (תיקון) (תיקון), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(ב) לתקנות החשמל(רשיונות), התשמי׳ה-1985', ועקב העליה
 במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

 ק״ח התשמ״ה, עמי 878: התשמ״ז, עמי 718: התשמ״ט, עמי 22.
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 1. בתקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), התשמ״ט-21989, בתוספת, במקום סימן 2 יבוא: תיקמ התוספת

 2. בעד מתן רשיון:

 חשמלאי עוזר 10

 חשמלאי מוסמך 23

 חשמלאי ראשי 30

 חשמלאי מהנדס 50

 חשמלאי בודק 50

 חשמלאי מסוייג 18
 חשמלאי מעשי 18
 חשמלאי טכנאי 35
 חשמלאי הנדסאי 40

 חשמלאי שירות 18"

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בתשרי התשמ״ט (18 בספטמבר 1988). תחילה

 י״ג בטבת התשמ׳יט (21 בדצמבר 1988)
ב צ ה ק ש  מ

 2 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 22. שר העבודה והרווחה

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשמ״ט-989ז

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

 1. הצווים המפורטים בתוספת - בטלים. ביטול צווים

 תוספת

 1. צו ההגנה (הגבלת הסחר בגרוטאות מתכת), התש׳׳ח-21948.

 2. צו הפיקוח על המזונות (שמן ושומשומין), התש״ט-31949.

 3. צו ההגנה (מכירת מסמרים), התשי״ד-41954.

 4. צו ההגנה (אריזת דברי מריחה מפירות והעברתם), התשט״ז-51956.

 5. צו ההגנה (שיווק ריבה), התשט״ז-61956.

 6. צו הפיקוח על המזונות (מסירת תלושים לריבה), התשי״ח-71957.

 7. צו ההגנה (מכירת ריבה ־מאת קמעונאי לספק), התשי״ח-81957.

/ \ ן  . י /

 ׳ סייח החשי״ח, עמי 24. י י
 2 ע״ר התש״ח, תוס׳ בי, עמי 156.

 ä ע״ר התש״ט, תוס׳ בי, עמ׳ 158. ן ן׳

 4 ק״ת התשי״ד, עמי 1236.

 5 ק״ת התשט״ז, עמי 649.

 6 ק״ת התשט״ז, עמי 650.

 7 ק״ת התשי״ח, «מ׳ 524.
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.  8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ריבה), התשכ״ב-91962

 9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כמויות סטנדרטיות של מוצרים מסויימים),
. 1  התשכ״ד-01964

 10. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מיץ תפוחים וסיידר), התשכ״ז-1967".

 11. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משקלות אחידים למוצרי מזון), התשל״ה-

.121975 

.  12. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמן סויה), התשל״ז-1976״

.1  13. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור ויבוא סוכר), התשל׳יח-41978

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 ב׳ בשבט התשמ׳׳ט (8 בינואר 1989)
 (חמ 3-1957)

 8 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 523.

 9 ק״ת התשכ׳׳ב, עמי 2369.

1 ק״ת הוושכ״ד, עמ׳ 1249. , 1 

 י י ק״ת התשכ״ז, עמי 1306.
1 ק״ת הוושל״ה, עמ׳ 2056. 2 

 ״ ק״ת התשל״ז, עמי 333.
1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 747. 4 

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), (שינוי התוספת
 השלישית לחוק) (מס׳ 5), התשמ״ט-1989

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו־1985', (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (214)2, יבוא:

 ״(215) אגרות שגובה משרד התחבורה לפי כל דין״.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ו׳ בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988)
פ ו ר ם ק ו י י ) ח m 3-1977 

 שר התחבורה
 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 875.

 תיקון התוספת
 השלישית

 צו שעת חרום (שיעור תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט) (מס׳ 6),
 התשמ״ט-1989

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

 1. בצו זה -

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

 1 סייח התשכ״ד, עמי 175! התשמ״ט, עמי 24.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1002.
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 ״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״ - יום הפרסום של. צו זה ברשומות, 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-31985.

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם היטל על מחזיק
ך מוצרי נפט י | ן ך א י ח ם מ ן י ן ק ע מ ׳ ל ם מ ו , ד א ל ט מ ע מ  לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, ל

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

 בישראל למעט
 אזור אילת באזור אילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו
 עולה על 91 ומחירו לצרכן 0.92
 שקל לליטר בישראל, ו־0.80

 שקל באזור אילת 0.061 שקל חדש לליטר 0.06 שקל חדש לליטר

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 1.02 שקל
 לליטר בישראל, ו־0.89 שקל

 באיזור אילת 0.052 שקל חדש לליטר 0.06 שקל חדש לליטר

 ג. גז -
 1. במכלים של 12 ק״ג 1.21 שקל חד& למכל _ שקל חדש למכל
 2. במכלים של 12.5 ק״ג 1.22 שקל חדש למכל _ שקל חדש למכל
 3. במכלים אחרים 0.10 שקל חדש לק׳׳ג _ שקל חדש לק״ג

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו, היטל על מחזיק
 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:

 א. בנזין שמספר. האוקטן שלו אינו עולה 60.87 שקלים חדשים
 על 91 ל־1000 ליטר:

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 52.18 שקלים חדשים
 ל־1000 ליטר:

 במוצרי נפט
 במחסן דלק

 נ ס״ח התשמ׳׳ה, עמ׳ 204.
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 4. (א) 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 (מם׳ 8 לשנת התשמ״ט) בדבר עדכון מחירים

 מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב) ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבאיהגנה לישראל!

 (2) 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:

 (3) 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-41976

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום כ״ה באייר התשמ׳׳ט (30 באפריל 1989).

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

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק ההיטל

 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.

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי סעיף

 רישום מלאי
 והצהרה

 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.

 הצהרת מלאי
 על גז

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 תוספת
 (סעיף 1)

 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.

 ק״ת התשל׳׳ו, עמ׳ 1577.
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 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ סוקולוב 79.
 5. סוכנות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87.

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

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

 י״א בניסן התשמ״ט (16 באפריל 1989)
 >חמ 3-2152) מ ש ה ש ח ל

 שר האנרגיה והתשתית

 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 5ו),התשמ׳׳ט־-989ן

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

 1. בצו זה - הגדרו

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מחברות אלה: 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 בידי

 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 אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 58.62 61.17

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 62.83 67.41

 ג. סולר ק״ל 96.06 102.15
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 70.95 —
 בהזרמה ק״ל 96.47 —
 במכליות . ק״ל 96.06 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 54.92 102.15

 ה. דס״ל -
 בהזרמה ק״ל 68.44 —
 במכליות ק״ל 68.46 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.49 —

 ם״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 175; התשמ׳׳ט, עמי 24.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל םכוס ההיטל

 מוצרי הנפט מידה למעט אילת י באילת

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.30 —

 ח. גז נפט מעובה -
 בהזרמה ט.מ. 67.10

 במילוי ט.מ. 68.10 —

 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. -
— 16.78 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.בי3, ה.ב־5 16.78 —
 בלתי מנושף 16.78 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 15.80 —
 בהזרמה ט.מ. 16.27 —

 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.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום י״ב בניסן התשמ״ט (17 באפריל 1989).

 י״א בניסן התשמ״ט (16 באפריל 1989)
ל ח ה ש ש  >חמ 13-2152 מ

 י שר האנרגיה והתשתית

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 160.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(זבולון, תיקון), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, בפרט תיקון 6רט >כב<
 (3ב) _ בתוספת הראשונה

 (1) במקום הפסקה המתחילה במלים ״בפרט זה, ״מפה׳״׳ והמסתיימת במלים
 ״ובמשרד המועצה האזורית זבולון באושה״ יבוא:

 ״בפרט זה, ״מפה״ - המפה של זבולון הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום א׳ באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989), ושהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד המועצה

 האזורית זבולון, כפר המכבי״.

 (2) במקום שם הישוב אושה בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:

 טור א׳ טור ב׳

 ״אבטין החלקות: חלק מחלקות 2, 9 בגוש 10394 כמסומן במפה!
 3 עד 94,93,91, 96 עד 105 וחלקי חלקות 106,95 בגוש 10460 כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 10461 כמםומן במפה.

ה הגושים: 10231, 10234, 10377 עד 10380, 10385, 11053, 11054 - ש ן  א

 בשלמותם.
 10258 פרט לחלקות 45,43, 51,47, 52, 55, 57, 68,66,65,63,60, 79 וחלק

 מחלקות 16, 22, כמסומן במפה:
 10269 פרט לחלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה:

 11120 פרט לחלקות 4 עד 71 וחלק מחלקה 3 הנמצאת ממערב לתעלת הניקוז
 כמסומן במפה:

 החלקות: 190, 195,193, 199,197 בגוש 10256; חלק מחלקה 42 בגוש 10257
כמסומן במפה.״  ־

 (3) אחרי שם הישוב כפר חסידים ב׳ בטור א׳ והשטח המתואר שלידו בטור ב׳ יבוא:
 טור א׳ טור ב׳

 ״פינר החלקות: חלק מחלקה 10 בגוש 10382 כמסומן במפה:
 חלק מחלקה 17 בגוש 10383 כמסומן במפה:
 חלק מחלקה 4 בגוש 10390 כמםומן במפה!
 חלק מחלקה 7 בגוש 10391 כמסומן במפה!

 חלק מחלקה 1 בגוש 10645 כמםומן במפה.״

 (4) במקום השטח המתואר בטור ב׳, לצד הישוב רמת־יוחנן יבוא:

 ״הגושים: 10291, 10292, 10298, 10299, 10360, 10481, 10489, 11055 עד
 11063, 11540, 11592, 11593, 11615, 11618 - בשלמותם.

 11611 פרט לחלקות 19 עד 23;
 11613 פרט לחלק מחלקה 1 כמםומן במפה!

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256: התשכ״ד, עמ׳ 1386.
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 11616 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה:
 11617 פרט לחלקה 14 וחלק מחלקות 4, 5, 6, כמםומן במפה:

 החלקות: 1 בגוש 11614״.

/ לצד הישוב שער העמקים יבוא:  (5) במקום השטח המתואר בטור ב

 הגושים: 10482, 10487, 11151,11150, 11386, בשלמותם: 10485 פרט לחלק
 הדרומי מערבי של חלקה 2 המותחם על ידי הגבול הדרומי של חלקה 1 והקו
 המחבר את הקצה המזרחי של הגבול הדרומי של חלקה 1 עם הקצה הצפוני של

 הבליטה הדרומית־מערבית (בצורת משולש) של חלקה 3;
 11117 פרט לחלק מחלקה 9 (כביש);

 11619 פרט לחלקות 15, 16.

 החלקות: 2, 3 בגוש 10478:
 1 וחלק מחלקה 2 המותחם בצפוךמערב על ידי קו המחבר את הנקודה על הגבול
 הדרומי של גוש 11133 במרחק של 300 מטר מקצהו המזרחי עם הנקודה על
 הגבול המזרחי של גוש 11138 במרחק של 260 מטר מקצהו הדרומי בגוש

.10486 

 1, 3, 6, 10, 11 וחלקי חלקות 2, 4, 5 בגוש 11385 כמסומן במפה: חלק מחלקה
 1 הנמצא מצפון לכביש אלראי - קרית טבעון בגוש 11389 כמםומן במפה:
 I וחלקי חלקות 2, 16, הנמצאות מצפון לכביש אלראייקרית טבעון בגוש

 11390 כמםומן במפה.״

 (6) במקום השטח המתואר מתחת לקו המפריד יבוא:

 הגושים: 10238, 10353, 10357 עד 10359, 10384, 10386 עד 10392,10389,
 10395, 10464, 10468, 11026, 11032, 17172, 17176 ־ בשלמותם;

 10382 פרט לחלק מחלקה 10 כמסומן במפה!
 10383 פרט לחלק מחלקה 17 כמםומן ב;ןפה;

 10390 פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה:
 10391 פרט לחלק מחלקה 7 כמסומן במפה:

 10460 פרט לחלקות 3 עד 91, 93, 94, 96 עד 105 וחלקי חלקות 95, 106,
 כמםומן במפה:

 10461 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה:
 10463 פרט לחלק מחלקה 3 כמםומן במפה:
 10465 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה:
 10471 פרט לחלק מחלקה 5 כמםומן במפה!

 10474 פרט לחלקי חלקות 5, 6 כמסומן במפה.

 החלקות: 1 עד 3, 5 עד 9 וחלק מחלקה 36 בגוש 10369 כמסומן במפה:
 I, 4, 5, 7 עד 12 בגוש :10393

 II, 12 בגוש :10394
 1, 3, 4 בגוש 10467:

 II וחלק מחלקות 1, 2, 9, 10, 12 בגוש 10469 כמםומן במפה:
 חלקי חלקות 3, 4 בגוש 10473 כמסומן במפה!
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 חלק מחלקה 125 (דרך) בגוש 10509!
 68 עד 78, 85 וחלק מחלקה 87 בגוש 11024 כמסומן במפה!

 19 עד 26, 36, 40, 41, 49 וחלק מחלקות 39, 45, 46 בגוש 11025 כמסומן
 במפה!

 1 עד 12,10 עד 18,16 עד 32,29 עד 34 וחלק מחלקה 35 בגוש 11027 כמסומן
 במפה!

 397, 381 בגוש 11144!
 2 בגוש 11152!

 14 עד 18 בגוש 11620.״

 א׳,באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989)
י (וומ 3-136) ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 אכדזת קוית אתא (שינוי תחום העיריה), התשמ"ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של
 ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. תחום עירית קרית־אתא כמפורט בתוספת לאכרזה על עירית קרית־אתא, התשכ״ט- שינוי תחום
ת י י ת ק י י י  21969, ישונה, ובמקום הפירוט בתוספת האמורה יבוא פירוט זה: ע

 ״הגושים: 10254, 10255, 10259, 10261, 10497, 10498, 10500, 10501, 10506 עד 10508,
 11006 עד 11023, 11033 עד 11052, 11541 עד 11544, 11594, 11595, 11599, 11600,

 11606 עד 11609, 11621, 11626 עד 11628 בשלמותם!

 10256 פרט לחלקות 190, 193, 195, 197 ו־199! 10257 פרט לחלק,מחלקה 42 כמסומן במפה
 של תחום עירית קריתיאתא, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳
 באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989), ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים,

 במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד עירית קרית אתא (להלן - המפה):

 10293 פרט לחלקות 12 עד 17, 22, 135 עד 139 וחלקי חלקות 39, 128 עד 134, 166, 167,
 571, 588 ו־605 כמסומן במפה!

 10509 פרט לחלק מחלקה 125 (דרך);

 11120 פרט לחלקות 2, 73 וחלקי חלקות 114 ו־115 כמסומן במפה!

 11152 פרט לחלקה 2;

 11614 פרט לחלקה 1¡

 11620 פרט לחלקות 14 עד 18!

 החלקות: 35, 37, 38, 41 עד 43, 46, 50 עד 67, 69 עד 71, 74, 75, 82 עד 93, 96, 97, 101,100,
 105, 106, 109, 110, 113, 114, 117 עד 118, 121, 131, 139 עד 142, 153, 154, 156, 157,

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 2209.
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 159, 160 וחלק חלקות 102, 104, 112,111,108,107, 132,130,122,120,119,116, 134,
 135, 137, 152 ו־155 בגוש 10232 כמסומן במפה!

 43, 45, 47, 51, 52, 55, 57, 60, 63, 65, 66, 68, 79 וחלקי חלקות 16 ו־22 בגוש 10258
 כמסומן במפה!

 3,2 וחלק מחלקה 1 בגוש 10269 כמםומן במפה! 11 עד 15 וחלקי חלקות 8 עד 10, 25,18,17,
 26 ו־ 31 בגוש 10294 כמסומן במפה!

 1 עד 67, 79 עד 84, 86 וחלק מחלקה 87 בגוש 11024 כמסומן במפה!

 1 עד 18, 27 עד 35, 37, 38, 42 עד 50,48,44 וחלקי חלקות 45,39 ו־46 בגוש 11025 כמסומן
 במפה!

 11, 17, 31, 38 עד 43, 45, 46, 48 עד 70 וחלק מחלקה 35 בגוש 11027 כמסומן במפה!

 חלק מחלקה 9 בגוש 11117 כמםומן במפה!

 19 עד 23, 26 וחלק מחלקה 18 בגוש 11611 כמסומן במפה!

 1 עד 25, 27, 28 בגוש 11612!

 חלק מחלקה 1 בגוש 11613 כמסומן במפה!

 חלק מחלקה 1 בגוש 11616 כמסומן במפה!

 14 וחלקי חלקות 4 עד 6 בגוש 11617 כמסומן במפה:

 15, 16 בגוש 11619.״

 א׳ באדר ב׳ התשמ״ט (8 במרס 1989)
 (חמ 0-906 א ר י ה ד ר ע י

 שר הפנים

 תיקון טעות דפוס

 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית לחוק)(מס׳ 18),
 התשמ׳׳ח-1988, שפורסם בקובץ התקנות 5126, התשמ׳׳ח, עמ׳ 1034, בסעיף 1(2)(ג), במקום ״לפי חוק

 מילווה קצר, התשמ״ד-1984״ צריך להיות ״לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984״.
 (חמ 3-1977)
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