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 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
 (הודאת שעה), התשנ״א-990ו

ים לעבודות הנדסה בנאיות,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו־17 לחוק רישום קבלנ
ת אלה: ו , ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני מתקין תקנ  התשכ״ט-1969'

ות אלה -  הגדרות 1. בתקנ

ל הרשם ם״ - קבלן רשום בענף ראשי בניה(100), שהוא בעל נסיין, להנחת דעתו ש  ״קבלן מסרי
 או מי שהוא הסמיכו, בביצוע עבודות בניה למגורים;

 ״דירה״ - חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים.

3 1 ) ג ״ נ ש ת ת ה ב ט  הוראת שעה 2. בתקופה שמיום ה׳ בחשון התשנ״א (24 באוקטובר 1990) עד יום ד ב
ת הבניה ו י  בדצמבר 1992) יראו לגבי קבלן מסויים המבצע עבודות בניה למגורים במסגרת תכנ
ג ו ו סי ת( ו אי ם לעבודות הנדסה בנ י ת רישום קבלנ ו  של משרד הבינוי והשיכון כאילו בתוספת לתקנ
/ במקום סוגים 1 עד 5 והקבוע לצדם לענין , בקבוצת סיווג ג 2 ים רשומים), התשמ״ח-1988  קבלנ

 היקף כספי והיקף במטרים רבועים, נאמר:

 ״סוג 1 - עד 50 דירות:
ג 2 - עד 75 דירות!  סו

 סוג 3 - עד 150 דירות!
 סוג 4 - בלתי מוגבל.״

 שמירת זכויות 3. אין בהוראות תקנה 2 כדי למנוע קבלן מסויים מלבצע עבודות כאמור בה לפי הסיווג שנהג
ת אלה. ו ב תחילתן של תקנ ר  ע

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבינוי והשיכון

 ה׳ בחשון התשנ״א (24 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-368)

 י ם״ח התשכ״ט, עמי 218.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1802¡ התש״ן, עמ׳ 444.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק) (מסי 2), התשנ״א-990ן

ראת שעה), הו ם( תי רו בשי ו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ו  בתוקף סמכותנ
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

ספת השניה לחוק, אחרי פסקה (543)2 יבוא:  1. בתו

 ״(544) ביצים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בחשון התשנ״א (30 באוקטובר 1990).

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

ן ת י ל א א פ  ר
ת  שר החקלאו

 י׳ בחשון התשנ״א (29 באוקטובר 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-1976) י

 שר האוצר

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2¡ התשמ״ט, עמ׳ 28.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 1255.
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 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט), התשנ"א-1990

, אני מי חובה), התשי״ח-1958' רום(תשלו ות שעת חי ת 2 ו־6 לתקנ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנ
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדת!

 ״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
ל ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה ו נ  בע״מ, סו

 מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

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

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל׳ 83.20 74.11

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 77.51 69.74

לר ק״ל 91.52 97.35  ג. סו
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק׳׳ל 92.08 —
 בהזרמה ק״ל 92.08 —
 במכליות ק״ל 91.52 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 47.91 49.46

 ה. דם״ל -
 בהזרמה ק״ל 84.16 —
 במכליות ק״ל 84.14 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.94 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.72 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט. מ. 12.22 —
 במילוי ט. מ. 12.22 -

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

 בחיפה ט. מ. 3.25 . —
 באשדוד ט.מ. 3.25 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 3.25 —

 ו:״ח התשכ״ד, עמי 175! התש״ן, עמי 164.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -•-

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 באשדוד ט.מ. 3.25 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
ת החשמל ט.מ. 3.06 — ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06 —
רכבת ט.מ. 3.06 — ת/ ו י  בחיפה במכל
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה י ט.מ. 3.06 —
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
— 15.28 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 15.28 —
 בלתי מנושף 15.28 —

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 18.92 —

 בהזרמה ט.מ. 19.57 —
 חורפי מיוחד ק״ל 18.92

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

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

ל צו זה ביום כ״ז באלול התש״ן (17 בספטמבר 1990).  תחילה 4. תחילתו ש

 כ״ו באלול התש״ן (16 בספטמבר 1990)

ן מ א ל נ ב ו  (חמ 0-2152 י

ת 1 שר האנרגיה והתשתי 6 0 , מ  ע

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט) (מסי 2), החשנ״א-990ו

׳ אני

1 ״ח-1958 מי חובה), התשי רום(תשלו ת שעת חי ו ת 2 ו־6 לתקנ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנ
 מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

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

 מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 175: התש״ן, עמ׳ 164
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כת היטל  2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו
 ולמזין קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין;

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 158.73 149.52

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 159.34 152.88

 ג. סולר ק״ל 116.35 118.70
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 117.09 —
 בהזרמה ק״ל 117.09 —
 במכליות ק״ל 116.35 —

 ד. קרוםין (נפט) ק״ל 63.77 65.20

 ה. דס״ל -
 בהזרמה ק״ל 100.12 —
 במכליות ק׳׳ל 100.00 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.94 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט. מ. 2.72 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 12.22 —
 במילוי ט.מ. 12.22 —

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

 בחיפה ט.מ. 3.25 —
 באשדוד ט.מ. 25..3 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט. מ. 3.25 —
 באשדוד ט. מ. 3.25 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
3׳ — ת החשמל ט.מ. 06. ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06 —
רכבת ט.מ. 3.06 — ת/ ו י  בחיפה במכל
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.06 —
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
_ 1 8,21 80/100 ,60/70 ,40/50 
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 טור ג׳ טור ד׳
 סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 למעט אילת באילת
 טור ב׳

 יחידת מידה
 טור א׳

 מוצרי הנפט

18.21 
18.21 

24.15 
24.98 
24.15 

 ק״ל
 ט.מ.

 ק״ל

 ה.ב־3, ה.ב־5
 בלתי מנושף

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד

 בהזרמה
 חורפי מיוחד

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
. 2  הבלו על דלק, התשי׳׳ח-1958

נהל במועד , ישלם את ההיטל למי  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו
ר המוצר מרשות המכס.  שחרו

 4. תחילתו של צו זה ביום י״ג בתשרי התשנ״א (2 באוקטובר 1990).

ן ג ד מ ו  ד
ת  ממלא מקום שר האנרגיה והתשתי

 י׳׳ב בתשרי התשנ״א (2 באוקטובר 1990)
 (חמ 3-2152)

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 160.

 היתר הפיקוח על המסבע (תיקון מסי 2), התשנ״א-990ו

בע לאמור: , אני קו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978'

2 (להלן - ההיתר הכללי) -  1. בסעיף 4 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978

, במקום ״שמקורו במכירת שירותי הובלה בפיקדון לא תושב א) )  (1) בסעיף קטן
 בישראל או״ יבוא ״שמותר להפקידו בפקדון תושב (פמ״ח), גם״!

, במקום ״בפיקדון לא תושב בישראל״ יבוא ״בפיקדון תושב ( ב ) ן ט  (2) בסעיף ק
 (פמ״ח)״;

, במקום ״מפיקדון לא תושב שלהן לפיקדון לא תושב״ יבוא ( ג ) ן ט  (3) בסעיף ק
 ״מפיקדון תושב (פמ״ח) שלהן לפיקדון תושב (פמ״ח)״.

 בסעיף 5(א)(4) להיתר הכללי, בסופו יבוא:

חר מוסמך, אחד מאלה: ל כאמור, ייעשה, עם קבלתו ובאמצעות סו ב ק ת נ  ״במטבע החוץ ש

 (א) המרה למטבע ישראלי;

 (ב) הפקדה בפיקדון תושב על שמו של תושב ישראל:

ל תושב ישראל לפי האמור בסעיף  (ג) הפקדה בפיקדון תושב (פמ״ח) על שמו ש
ל בתמורה למכירת נכסים או שירותים שנעשתה ב ק ת  37ב, ובלבד שמטבע החוץ נ
ל פי רת יצוא טובין ע ל את מטבע החוץ כתמו ב ק  במהלך עסקיו הרגילים, ומותר ל
 האמור בסעיף 20(א): בפסקת משנה זו, ״נכסים״ - למעט ניירות ערך הנסחרים

 בבורסה כלשהי לניירות ערך או ״מעבר לדלפק״.״

.2 

 מועד ואופן
 תשלום ההיטל

 תחילה

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 5

 ס״ח התשל״ח, עמי 108 ועמי 206: התשמ״ח, עמי 23.
 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 11006 התשנ׳׳א, עמ׳ 18.

 162 קובץ התקנות 5304, י״א גחשון התשנ׳׳א, 30.10.1990



 3. בסעיף 20 להיתר הכללי - תיקון סעיף 20

רת מטבע חוץ״ יבוא ״ששולם במזומן, בהמחאות , אחרי ״תמו א) )  (1) בסעיף קטן
 נוסעים, באמצעות כרטיס אשראי, או״, ובמקום ״בפיקדון תושב על שם היצואן״
 יבוא ״בפיקדון תושב או בפיקדון תושב (פמ״ח) על שם היצואן, או יומר למטבע

 ישראל באמצעות סוחר מוסמך,״!

, המלים ״בפיקדון לא תושב בישראל או״ - יימחקו, ובמקום ( ב ) ן ט  (2) בסעיף ק
ן זה״. ת אלה״ יבוא ״בחשבו ו נ  ״בחשבו

, - - תיקון סעיף 21  4. בסעיף 21 להיתר הכלל

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

ו רת מטבע חוץ שמותר לקבל  ״(א) מותר לתושב ישראל לייצא שירותים תמו
 בתמורה ליצוא טובין על פי האמור בסעיף 20(א): מטבע חוץ כאמור יופקד אצל
 סוחר מוסמך בפיקדון תושב או בפיקדון תושב (פמ״ח) על שם היצואן או יומר
ו ולא יאוחר משנים עשר ת ל ב  למטבע ישראלי באמצעות סוחר מוסמך, מיד עם ק

 חדשים מיום היצוא.״!

, המלים ״בפיקדון לא תושב בישראל או״ - יימחקו, ובמקום ( ב ) ן ט  (2) בסעיף ק
ן זה״. ת אלה״ יבוא ״בחשבו ו נ  ״בחשבו

: תיקון סעיף 21א א ו ב ן (א) י ט ף ק י ע  5. בסעיף 21א להיתר הכללי, במקום ם

ת יצוא טובין, ק ס ל מקדמה במטבע חוץ בקשר עם ע ב ק  ״(א) מותר לתושב ישראל ל
ל את מטבע החוץ ב ק כס בישראל, ובלבד שמותר ל  יצוא שירותים, או מכירת נ
ר אליה נתקבלה המקדמה, ובמקדמה ייעשה האמור בהיתר זה ש ק ב  בתמורה לעסקה ש

 לגבי אותה תמורה, לפי הענין.״.

 6. בסעיף 21ב(א) להיתר הכללי, במקום ״ייחשבו כפיקדון לא תושב״ יבוא ״ייחשבו כפיקדון תיקון סעיף 21ב
 תושב (פמ״ח)״.

ף 21ד להיתר הכללי - בטל. ביטול סעיף 21ד י ע ס . .7 

״ _ תיקון סעיף 36 ך מ ס ו חר מ  8. בסעיף 36(ב)(3) להיתר הכללי, המלים ״או בפיקדון לא תושב אצל סו
 יימחקו.

א תיקון סעיף 37 ו ב ״ י ל א י ש  9. בסעיף 37(ב) להיתר הכללי, אחרי ״מפיקדון תושב אחר של אותו תושב י
 ״,מפיקדון תושב (פמ״ח) שלו,״.

ב תיקון סעיף 37א ש ו  10. בסעיף 37א(א) להיתר הכללי, ברישה, אחרי ״מפיקדון תושב״ יבוא ״מפיקדון ת
 (פמ״ח),״.

 11. אחרי סעיף 37א להיתר הכללי יבוא: הוספת סעיף 37ב

 ״פיקוון תושב 37ב. (א) מותר לתושב ישראל שהינו מבטח, מלכ״ר או עוסק, כמשמעותם
( ח ״ מ פ ) ב ש ו , להפקיד בפיקדון ת 3 ) בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 ח " מ פ ) 

בלבד שהפקדה בל כדין, ו  לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, מטבע חוץ שקי
 כאמור הותרה במפורש בהיתר זה.

 נו״ח התשל׳׳ו, עמ׳ 52: התשמ׳׳ז, עמי 93.
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ר  (ב) בעל פיקדון תושב (פמ״ח) רשאי להמירו למטבע ישראלי, להעבי
 את מטבע החוץ לפיקדון תושב שלו, לפיקדון תושב (פמ׳׳ח) שלו, או לפיקדון
 תושב (מעבר) של תושב ישראל אחר, או לעשות בו, באמצעות הסוחר

 המוסמך, שימוש אחר שיש היתר לעשותו.

 (ג) מותר לתושב ישראל שהינו סוכן נסיעות כמשמעותו בחוק שירותי
, להעביר מטבע חוץ מפיקדון תושב (פמ׳יח) שלו 4  תיירות, התשל״ו-1976
ת הניתנים רו י  שמקורו בתש׳, ,־מי תושב חוץ בתמורה לרכישת שירותי תי
 בישראל, לפיקדון תושב(פמ״ח) של תושב ישראל אחר, כתשלום בעד שירותי
ל העברה זו. ב ק  תיירות שאותו אחר מספק בישראל לתושב חוץ, ומותר לאחר ל

ן - המעביר) להעביר מטבע חוץ מפיקדון להל ) ן בי  (ד) מותר ליצואן טו
- תושב (פמ״ח) שלו לפיקדון תושב (פמ״ח) של יצואן טובין אחר (להלן -
ל העברה זו, ובלבד שהמדובר במטבע חוץ שקיבל ב ק עבר ל , ומותר לנ  הנעכר)
 המעביר בתמורה ליצוא שבעדו הותר רשימון יצוא אשר הנעבו־ מצויין בו

 כיצואן״.

ת פיקדון תושב ו ג פיקדון״ יבוא ״לרב  תיקון סעיף 40 12. בסעיף 40(ב) להיתר הכללי, אחרי ״באותו סו
 (פמ״ח),״.

 תיקון סעיף 43 13. בסעיף 43(ב)(2א) להיתר הכללי, אחרי ״פיקדון תושב (פיצויים)״ יבוא ״פיקדון תושב
 (פמ״ח),״.

, אחרי פסקה (3) יבוא: 5  תיקון היתר 14. בסעיף 2 להיתר בענין הנפקת ניירות ערך חוץ בחוץ לארץ
 לסוגים

רת ההנפקה ובלבד  ״(4) להפקיד בפיקדון תושב (פמ״ח), מטבע חוץ שקיבלה תמו
 שאין המדובר בהנפקת איגרות חוב.״.

במבר 1990). ו  תחילה 15. תחילתו של היתר זה ביום כ״ז בחשון התשנ״א (15 בנ

 הוראות מעבר 16. (א) תושב ישראל שהחזיק כדין, ערב תחילתו של היתר זה, מטבע חוץ בפיקדון לא תושב
ב האמור, ם הזמן הקצו  לזמן קצוב, רשאי להמשיך ולהחזיקו כאמור עד תום הזמן הקצוב! בתו
 יעביר בעל הפיקדון את מטבע החוץ לפיקדון תושב (פמ״ח) שלו או יעשה בו שימוש אחר המותר

 לבעל פיקדון תושב (פמ״ח).

 (ב) תושב ישראל שהחזיק כדין, ערב תחילתו של היתר זה, מטבע חוץ בפיקדון לא תושב
ו ביום תחילתו של היתר זה, לפיקדון תושב (פמ״ח).  לזמן שאינו קצוב, יעבירנ

ת בפיקדון לא תושב, ייראה, מיום  (ג) היתר אישי שניתן לתושב ישראל, לביצוע עסקאו
 תחילתו של היתר זה, כהיתר אישי לביצוע עיסקאות בפיקדון תושב (פמ״ח).

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על תושב ישראל בעל פטור המחזיק מטבע חוץ בפיקדון
 לא תושב, על פי הוראת סעיף 35.

 ה׳ בחשון התשנ״א (24 באוקטובר 1990)
י נ ו ר צ ד ח ד ו  (חמ 3-419) ע

 המפקח על מטבע חוץ

 4 ס״ח התשל״ו, עמי 228: התשמ״ז, עמי 151.

 5 י״פ התש״ן, עמ׳ 2282: ק״ת התש״ן, עמי 889.
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