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 תקנות סדר הדין(סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי
 המשפט) (תיקון), התשג״א-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82 ו־108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולבן, התשמ״ד -1984',
ת אלה: ו נות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנ בתוקף שאר הסמכויות הנתו  ו

ת בבתי לו י ת סדרי הדין(סעד מיידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרג ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1 . בתקנ
לות בבית המשפט״, במקום ״14.00״ , בהגדרת ״שעות העבודה הרגי 2 ׳א-1971  המשפט), התשל׳

 יבוא ״13.30״.

במבר 1990) ו  ב׳ בכסלו התשנ״א (19 בנ
 (חמ 3-2197)

 1 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 י• ק״ת התשל״א, עמי 284; התש״ן, עמי 370.

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה), התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ובו ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ת אלה: ו ' (להלן י- החוק), אני מתקין תקנ 1 9 5 0 - י ״ ש ת  ושיקום), ה

ל ב ק ת המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מ  שיעור השתתפות 1. השתתפו
ב לצידו של אותו ל לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור אי, תהיה בשיעור הנקו ה תגמו נ י ד פ  ה

 סעיף בטור בי, שישולם לכל חודש בעדו משתלם התגמול.

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

33.56 7 
40.61 8 
33.56 9 
 10(א) 40.61
 10(ב) 33.56
 10(ג) 40.61
 10 (ד) 40.61
 10(ה) 33.56
 10א 40.61
 12 בין אם יש לו בן זוג ובין אם אין לו 33.56

33.56 (1)13 
40.61 (2)13 

ות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מם׳ 4), התש״ן->)199 -  ביטול 2. תקנ
 בטלות.

ת אלה ביום י״ב בתשרי התשנ״א (1 באוקטובר 1990). ו  תחילה 3. תחילתן של תקנ

במבר 1990) ו  כ״ה בחשון התשנ״א (13 בנ
ס נ ר ה א ש  (חמ 13-176 מ
 ; שר הבטחון

 1 ם״ח התש״י, עמי 126.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 1245.
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 תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס כשל החזקה ומכירה של יחידות
 השתתפות כשותפות לחיפושי נמס), התשנ״א~1990

, ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31,20 ו־98 לפקודת מס הכנסה'
ל הכנסת, אני מתקין , ובאישור ועדת הכספים ש 2 ׳ה-1985  (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ׳

וח אלה:  תקנ

ת מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות תיקת תקנה 8 ו  1 . בתקנה 8 לתקנ
א(31 בדצמבר ׳ ׳ ת התשנ ב ט , במקום ״י׳׳ד ב 3 ת בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט-1988  השתתפו

ת התשנ״ג (31 בדצמבר 1992)׳׳. ב ט  1990)״ יבוא ״ז׳ ב

ובמבר 1990)  כ״ז בחשון התשנ״א (15 בנ
י ע ד ו ק מ ח צ  מזמ 13-2134 י

ר האוצר  ש
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ם״ח התשמ״ה, עמ׳ 172.

 3 ק״ת התשמ״ט, עמי 292; התש״ן, עמי 54.

 צו יזגיבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(קביעת מחירי אשפוז)
 (תיקון מס׳ 2), התשנ"א-990ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ף סמכותנ ק ו ת : 
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

ת מחירי החלפת התוספת ע י ב ק ) ( ה ע ספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש  1 . במקום התו
, יבוא: 2 ׳ז-1987  אשפוז), התשמ׳

 ״תוספת

 (סעיף 1)

ם וציבוריים: י ם פרטי י כיאטרי ז בבתי חולים פסי ר ליום אשפו  מחי
 מחיר ליום אשפוז
 שם בית החולים בשקלים חדשים

 אילנית 58.54
 בלומנטל 64.61
 גן מגד 49.76
 החלמה ונופש 53.45

 כפר גנים 46.04

 נאות מרגלית 49.76

 נווה יעקב 46.32
 נווה שלווה 49.76

 נס ציונה י 46.50

 מכון םאמט 118.73

 עזרת נשים 64.20"

במבר 1990) ו  כ״א בחשון התשנ׳׳א (9 בנ
י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-1978) י

 שר האוצר
 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 725 ועמי 1081; התשנ״א, עמי 141.

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר הבריאות
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיו מדגי לשירותי
 מניה) (תיקון), התשנ״א-1990

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
 שעה), התשמ״ו-1985 י, אנו מצווים לאמור:

ר מירבי לשירותי מניה), י ח מ ) ( ה ע  תיקון סעיף 2 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת ש
2 (להלן - הצו), בסעיף 2, במקום ״120.40 ש״ח״ יבוא ״121,60 ש״ח״.  התשמ״ז-1987

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו יבוא:

ת פ פ ו ת  ״

 (סעיף 2)
 המטען השירות תעריף

נים של מטען למשמרת אחת  (1) בעד 100 טון ראשו
 2.01 ש״ח, לכל טון ליד אחת.

 (2) בעד 35 טון נוספים של מטען למשמרת אחת
 1.57 ש״ח לכל טון ליד אחת.

וספת של מטען למשמרת אחת  (3) בעד כל כמות נ
 0.59 ש״ח לכל מון ליד אחת.

ר יד אחת. ו  0.76 ש״ח למשמרת אחת לכל טון עב

 9.67 ש״ח למכולה אך לא פחות מ־243 ש״ח
 למשמרת לאניה.

 3.58 ש״ח לטון מטען.

 2.80 ש״ח לטון מטען.

 2.01 ש״ח לטון.

 שירות
 מניה

 כללי

 שירות מניה

 שירות מניה

 המכלה (של מכולה)

 ריקון (של מכולה)

 המכלה של פרי הדר

 פרי הדר

 מכולות

 הערה: התעריפים המנויים לעיל יוגדלו בשיעור של 25% למשמרת שניה, 50% למשמרת שלישית
ת וחגים.״  ו־100% למשמרת בשבתו

במבר 1990) ו  א׳ בכסלו התשנ״א (18 בנ
י ע ד ו ק מ ח צ ב י צ ה ק ש  (חמ 3-1978) מ

 שר התחבורה שר האוצר
 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 826! התש״ן, עמי 389.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים) (תיקון מס׳ 8), התשנ״א-1990

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985'

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
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 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ״ט~1989/ בחלק ארבעה־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים

 להלן, יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 במכירה - במכירה
 לצרכן
 באזור אי

 לצרכן
 כולל מע״מ

 לקמעונאי
 המצרך האריזה הכמות ללא מע׳׳מ

 חבילה 200 גרם 0.62 0.80 0.69

 ״מרגרינה עם או בלי מלח,
 מרגרי:ה בטעם חמאה

 או לאפיה

 גביע 250 גרם 0.85 1.12 0.96
 מרגרי:ה עם או בלי מלח
 או מרנרינה בטעם חמאה

 מרגרעה דלת קלוריות גביע 250 גרם 0.62 0.80 0.69

 מרגרי::ה עם חלב חבילה 200 גרם 0.66 0.85 0.74

 מרגרי1:ה עם חלב גביע 250 גרם 0.97 1.27 1.10׳

ובמבר 1990)  2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בכסלו התשנ״א (19 בנ

ובמבר 1990)  כ״ז בחשון התשנ׳׳א (15 בנ

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  (חמ 3-1978) י

 ראש הממשלה שר האוצר
 וממלא מקום שר התעשיה והמסחר

 ק׳׳ה התשמ״ט, עמ׳ 421 ועמ׳ 917: התש״ן, עמ׳ 39 ועמי 799.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למוצרי נפט) (תיקון), התשני׳א-1990

ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),  בתוקף סמכותנ
ם רי פטו לת( ר חפשי באי ח (להלן - החוק), ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור ס 1 1985- ו ׳ ׳  התשפ

, אנו מצווים לאמור:  והנחות ממסים), התשמ״ה-1985'

ים הוספת סעיף 4א ם מרבי רי מחי )  1. אחרי סעיף 4 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
3 (להלן - הצו), יבוא: ׳ן-1990  למוצרי נפט), התש׳

 ״סייג ק תחולה 4א. סעיפים 2, 3, ו־4 לא יחולו על גז נפט מעובה (להלן - גז).״

 2. אחרי סעיף 5 לצו יבוא: הוספת סעיף 5א

ך 16 ת על מכירת שני מכלים אשר סופקו לצרכן גז תו  5א. ספק גז רשאי לגבו
ספת  שעות משעת הזמנתם, תוספת של 5 שקלים חדשים ללא מע״מ, ובלבד שתו
ל על מכירת שני מכלים כאשר צרכן הגז הזמין מכל אחד שלא סופק  זו לא תחו
 לו תוך 7 ימים ובינתיים התרוקן גם מכל הגז השני; המנהל רשאי לעדכן את

 הסכום האמור מזמן לזמן, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.״

 3. אחרי פרט 5 בחלק ב׳ של התוספת לצו יבוא: תיקון התוספת

 ״תוספח על
 החלפה דחופה

 של מכלי גז

 ם״ח התשמ״א, עמי 2.
 סייח התשמ״ה, עמי 204.

 ק״ח התש״ן, עמי 988.
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 ״6. גז בכל הארץ:

 ק״ג גז המסופק במכל - 2.21 שקלים חדשים:

 7. המחיר המרבי של גז כאמור בפרט 6 או המחיר הקובע לגז כמשמעותו בחוק, לפי
ת -  הענין, כולל גם ״שירותים נילווים״ לרבו

 (1) שירות של ספק גז הניתן לפי קריאה של צרכן גז במקרה של דליפת גז, כמפורט
י גז),  בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי החזקה למיתקנ

 התשל״ה-1975'־ (להלן - צו הפיקוח);

בלת מכל הגז לבית הצרכן וחיבורו למיתקן הגז, כהגדרתו בצו הפיקוח:  (2) הו

ת י ב  (3) שירות הקשור בהחלפת צינור הגז הגמיש המחבר את המכשיר הצורך ב
ת עלות הצינור: ו ב ר  הצרכן עם מיתקן הגז כהגדרתו בצו הפיקוח, ל

וסת של מיתקן  (4) שירות הקשור להחלפת צינורית המחברת את מכלי הגז עם הו
ת עלות הצינורית: ו ב ר  הגז כהגדרתו בצו הפיקוח, ל

תק  (5) שירות הקשור בפירוק וסילוק של ציוד מושאל במקרה בו החליט צרכן גז לנ
 את הקשר עם ספק הגז:

 (6) שירות הקשור או כרוך בבדיקת מיתקן הגז כמפורט בתקן ישראלי מס׳ 158:

 (7) שירות של בדיקה תקופתית של מכלי גז החייבת להיעשות לפי תקן ישראלי
ת תיקונים ותחזוקה נאותה של המכלים והברז המורכב במכל:  ת״י 570, לרבו

ת עמלות הבנק: ת גז, לרבו ו נ ית חשבו  (8) שירות הקשור בגבי

 (9) תיקון ציוד גז שנמסר לשימוש צרכן גז כפקדון:

 (10) שירות של ביטוח כלל הצרכנים כנגד נזקים העשויים להיגרם להם, הכל כפי
 שיקבע המנהל."

במבר 1990) ו  תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ח בחשון התשנ״א (16 בנ

 י״ב בחשון התשנ״א (31 באוקטובר 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ ן י מ א ל נ ב ו  1חמ 13-2152 י

ר האוצר  שר האנרגיה והתשתית ש
 ״ ק״ת התשל״ה, עמי 1744; התשל״ז, עמי 924.

 5 י״פ התשמ״ה, עמי 102.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (שינוי התוספת
 השניה לחוק) (מסי 5), התשנ״א-990ו

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

ספת השניה לחוק, אחרי פסקה (545)״ יבוא:  תיקון התוספת 1. בתו
 השניה

ר גז פחממני מעובה המסופק בצובר״.  ״(546) מחיר הנגבה על ידי ספק גז מצרכן גז עבו

 י׳׳ב בחשון התשנ׳׳א (31 באוקטובר 1990)

י ע ד ו ק מ ח צ ן י מ א ל נ ב ו  1חמ 3-1976) י
ר האוצר  שר האנרגיה והתשתית ש

 1 ם״ח התשמ״ו עמי 2; התשמ״ט, עמי 2.

 2 ק״ת התשנ״א, עמי 195.
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 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט), (מס׳ 6), התשג״א-990ו

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

 1. בצו זה - הגדרו

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

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

 מנהל המינהל:

 ״היםל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

כת היטל ר א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו  2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטו
 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 הנ8ט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85

 ואינו עולה על 91 ק״ל 83.99 75.19

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 85.35 76.82

 ג. בנזין נטול עופרת ק״ל 69.12

 ד. סולר ק״ל 132.97 135.40
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 143.05 —
 בהזרמה ק״ל 143.05 —
 במיכליות ק״ל 140.70 —

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל . 65.30 71.30

 ו. דס״ל -
 בהזרמה ק״ל 101.57 —
 במיכליות ק״ל 101.53 —

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

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

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

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

 בחיפה ט.מ. 11.51 —
 באשדוד ט.מ. 11.51 —

 סייח התשכ״ד, עמי 175¡ התש״ן, עמי 164.
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 טור ג׳ טור יד׳
 טור א׳ סור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 לצרכן אחר:

 בחיפה ט.מ. 10.84 —

 באשדוד ט.מ. 10.84 —

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%):
ת החשמל ט.מ. 11.30 — ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 11.30 —

רכבת ט.מ. 11.30 — ת/ ו י  בחיפה במכל

 באשדוד ט. מ. 11.30 —
 לצרכן אחר -

 בחיפה ט.מ. 10.59 —
 באשדוד ט.מ. 10.59 —

 יב. זפת (אספלט) ט.מ.:
— 23.99 80/100 ,60/70 ,40/50 

 ה.ב־3, ה.ב־5 23.99 —
 בלתי מנושה 23.99 —

 יג. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 29.07 —

 בהזרמה ט.מ. 31.23 —
 חורפי מיוחד ק״ל 30.20

 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 ו ל ש  ת

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

במבר 1990). ו נ  תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום א׳ בכסלו התשנ״א (18 ב

במבר 1990) ו  א׳ בכסלו התשנ״א (18 בנ

ן מ א ל נ ב ו  (חמ 0-2152 י
ת  שר האנרגיה והתשתי

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמי 160.

 צו שעת חירום (שיעור החזר תשלוט חובה על מחזיק במוצרי נפט),
 התשנ״א-990ו

, מי חובה), התשי״ח-1958' ם(תשלו רו ת שעת חי ו ת 2, 6 ו־14 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 אני מצווה לאמור:

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175; התש׳׳ן, עמ׳ 164.
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 1. בצו זה - הגדרות

ם מרביים למוצרי רי (מחי ראת שעה) הו ם( תי רו בשי  ״צו המחירים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ו

; 2  נפט), התש׳ץ-1990

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים:

ם שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין, ו ק מ ת ז לק״ - נ ח ת  ״
 סולר או קרוםין:

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

ת דלק: נ ח תו או בפיקוחו מחסן דלק או ת  ״מחזיק טובין״ - מי שברשו

ת דלק: נ ח ת לר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחסנים ב  ״מלאי דימם״ - בנזין, סו

׳ 7), מכוח סעיף ס מ ) ט פ  ״היום הקובע״ - יום פרסום הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נ
 4 לצו המחירים, בשעה 01.00:

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

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

: 3  התשמ״ה-1985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

קבל החזר היטל תו או בפיקוחו מחסן דלק, י ק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשו י חז  2. נ
תו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מויצרי״ינפט  החזר הי של מאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשו

 מחיר אחיד של מוצרי נפט בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפצז המסויים: סכומים
ך סוגריים מהווים סכומים שעל המדינה להחזיר למחזיק בטובין לפי חוק מסים  המופיעים בתו

: 4 תר או בחסר), התשכ״ח-1968  עקיפים (מס ששולם בי

 באזור אילת
 בישראל למעט

 אזור אילת

 בשקלים חדשים

 (0.138) לליטר (0.14) לליטר

 (0.155) לליטר (0.16) לליטר

 (0.155) לליטר (0.15) לליטר:

 בנזין שמספר האוקטן שלו אינו
 עולה על 91 ומחירו לצרכן 1.49
 ש״ח לליטר בישראל, ו־1.28

 ש״ח באיזור אילת

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 1.57 ש״ח
 לליטר בישראל, ו־1.35 ש״ח

 באיזור אילת

ן (נפט)  ג. קרוסי

תו או בפיקוחו מחסן דלק יקבל החזר היטל מאוצר המדינה על מוצרי הנפט החזר היטל על  3. מי שברשו

ע להלן ב ק נ , למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או בשיעור ש תו  שברשו
 מחזיק במוצרי

 נפט במחסן
 לצידו של מוצר הנפט: דלק

 2 ק׳׳ת התש׳׳ן, עמ׳ 988.

 י ם״ח התשמ״ה, עמי 204.
 4 ס׳׳ח ותשכ״ח, עמ׳ 156.
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 בשקלים וודשים

 (140.56) ל־1000 ליטר:

 (156.94) ל־1000 ליטר;

) ל־1000 ליטר: 1 . 1 1 ) 

 (156.39) 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. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, יקבלו החזר היטל על מוצרי הנפט בסכום ההפרש בין המחיר
ים למוצרי נפט  המרבי לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה בדבר עדכון מחירים מרבי

 (מם׳ 7), שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב) החזר ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -~

 (1) כאשר הקונה הוא צבא־הגנה לישראל:

לר בכמות שאינה עולה על 5,000  (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סו
 ליטר או קרוס־ן בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים.

 5. החזר לפי צו זה ישולם עד יום ל׳ בכסלו התשנ״א (17 בדצמבר 1990).

 6. החזרים ייעשו בידי מנהל המכס והמע״מ או מנהל מינהל הדלק, לפי הענין.

 7. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שזכאי להחזר היטל 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
, אך לא  קריאת מונה המשאבות, וימסור למנהל המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך, עם דרישתו
 יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, הצהרה על

 המלאי האמור.

 8. הזכאי להחזר היטל 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.

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

 10. תחילתו של צו זה ביום הקובע.

 החזר היטל
 על מוצרי

 ננ!ט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 דרכי סילוק
 ההיטל

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 תחילה

 תוספת

 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק -

ות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48. כנ  1. סו

נסקר 9. ות פז, פתח תקוה, רח׳ פי כנ  2. סו

ות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54. כנ  3. סו
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ות פז, חולון, רח׳ םוקולוב 79. כנ  סו

ות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87. כנ  סו

ת פז בא־םור, חסן אלסיד. ות פז, ירושלים, ליד תחנ כנ  סו

נסקר 13, ברניצקי ושות׳. ות סונול, פתח תקוה, רח׳ פי כנ  סו

ב יוליום סימון, מפרץ חיפה.  ״דור אנרגיה״ - רחו

ה. נבר 1, אזור התעשיה, פתחיתקו ב אי  ״דור אנרגיה״ - רחו

ן מ א ל נ ב ו  י
ת  שר האנרגיה והתשתי

במבר 1990) ו  א׳ בכסלו התשנ״א (18 בנ
 (דומ 3-2152)

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(באר־טוביה, תיקון), התשנ״א-990ן

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

, במקום החלפת פרט(ד) 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958  1. בתו
 פרט (ד) יבוא:

 ״(י)
 באר־טוביה

 ב ירט זה, ״מפה״ - המפה של תחום המועצה האזורית באר־טוביה, הערוכה בקנה מידה
 1:20,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום ז׳ בתשרי התשנ״א (26 בספטמבר 1990), שהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע ובמשרד

 המועצה האזורית באר־טוביה.

 הגושים: 2738, 2740 עד 2742 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2737, 2739, כמסומן במפה.

 הגושים: 2541 עד 2545 - בשלמותם.

 הגושים: 2502 עד 2505 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2495, 2501, כמסומן במפה.

 הגושים: 319 עד 326, 335, 1034, 1040, 1041 - בשלמותם.
 חלק גוש: 337, כמסומן במפה.

 הגושים: 2521, 2523 עד 2525 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2501, 2522, 2526, כמסומן במפה.

 הגושים: 2761 עד 2763 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 484, 554, כמםומן במפה.

 הגושים: 2531 עד 2536 - בשלמותם.

 הגושים: 2593, 2755 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2756 עד 2759, כמסומן במפה.

 אביגדור

רות  או

 אמוניב

 באר־טוביה

 בית עוו^א

 בצרון

 גבעתי
 חצור אשדוד

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256! התשל״א, עמ׳ 1327.
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 טור א׳ טור ב׳

 חצב הגושים: 2243 עד 2247, 2249 ־ בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2242, כמסומן במפה.

 ינון הגושים: 2711 עד 2713, 2715 - בשלמותם.
 חלק גוש: 7216, כמסומן במפה.

 כפר אחים הגושים: 2546 עד 2548 - בשלמותם.
 חלק גוש: 2549, כמםומן במפה.

רג הגושים: 2745 עד 2749, 2751 - בשלמותם. רבו  כפר ו
 דולק גוש: 2750, כמםומן במפה.

 נווה מבטח הגושים: 5007 עד 5009, 5015 - בשלמותם.

יר בנים הגושים: 2931 עד 2936 - בשלמותם.  נ

 עזריקם הגושים: 2594 עד 2597 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 2591, 2598, 2599, כמסומן במפה.

 ערוגות הגושים: 2720 עד 2723, 528 - בשלמותם.

 שדה עוזיה הגושים: 2491 עד 2494, 2496 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2490, 2495, כמסומן במפה.

 שתולים הגושים: 2511, עד 2,515 - בשלמותם.
 חלקי הגושים: 2490, 2516, 2517, כמסומן במפה.

 תלמי יחיאל הגושים: 2551 עד 2555 - בשלמותם.

 תימורים הגושים: 2728 עד 2733 - בשלמותם.

 הגושים: 152, 160, 162, 164, 200, 312, 334, 348 עד 350, 358, 359,
,1702 ,1193 ,1189 ,1188 ,1186 ,553 ,521 ,520 ,517 ,458 ,422 ,417 
 2006 עד 2009, 2024, 2592, 2602, 2603, 2714, 2734 עד 2736, 2744,
 2752, 2764 עד 2766, 2774 עד 2778, 4990 עד 4992 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 154, 161, 163, 301, 311, 337, 486, 484, 554, 1185,

 1191, 1192, 2000 עד 2002, 2004, 2005, 2012, 2025, 2516, 2517,

 2591, 2594, 2716, 2737, 2739, 2750, 2758, 2759, כמסומן במפה.״

 ז׳ בתשרי התשנ״א (26 בספטמבר 1990)
י ע ר ה ד י ר  (חפ 5-136) א

 שר הפנים

) (קרית־מלאכי, תיקון), החשנ״א-1990 א  צו המועצות המקומיות (
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בפרט (צד) במקום 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950  1. בתו
 תיאור השטח המתחיל במלים ״תחום המועצה״ ומסתיים במלים ״ובמשרד המועצה המקומית

 קרית־מלאכי״ יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״א, עמי 178: התשל׳׳ז, עמי 449.

 תיקון פרט (צד)
 לתוספת הראשונה
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ועד בכלל) - הגושים: 309, 2411,2409 עד 2414 -  ״תחום המועצה: גושים וחלקי גושים(
 בשלמותם: חלקי הגושים: 301, 310, 311, 2549, כמטומן במפת תחום המועצה המקומית
 קרית־מלאכי הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בתשרי
 התשנ״א (26 בספטמבר 1990) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,
״ .  במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע ובמשרד המועצה המקומית קרית־מלאכי

 ז׳ בתשרי התשנ״א (26 בספטמבר 1990)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-269) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות(ב)(אבו־סנאן - כפר יסיף)(ביטול צווים), התשנ״א-990 ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2, 6 ו־42 לפקודת המועצות המקומיות'

 1. הצווים המפורטים להלן בטלים״ מיום פרסומם: ביטול

ספת הראשונה, אבו םנאן - כפר יאסיף),  (1) צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התו
: 2  התשמ״ט-1989

 (2) צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, כפר יאסיף) (ביטול),
: 3  התשמ״ט-1989

: 4  (3) צו המועצות המקומיות (ב) (כפר יסיף, תיקון), התשכ״ה־1964

 (4) צו המועצות המקומיות (א) (כפר יסיף, ביטול), התשכ״ה-1964י:

 (5) צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, אבו־סנאן) (ביטול),
! 6  התשמ״ט-1989

ובמבר 1990)  ג׳ בככלו התשנ״א (20 בנ
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

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

 2 ק״ת התשמ׳׳ט, עמי 975.

 י ק״ת התשמ׳׳ט, עמי 975.

 4 ק״ת התשכ״ה, עמי 573.

 י ק״ת התשכ״ב, עמי 572.

 6 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 974.

 • בבג״ צ 14/65 (פדיי יט(2), עמי 322) נקבע כי הצווים שנמנו בסעיף 1(3) ד(4< בטלים מעיקרא, ובבג״* 590/89 ו־569/89
 (לא פורסם) נקבע כי הצווים המנויים בסעיף 1(1), (2) ו־(5) - בטלים מעיקרא.

 כללי המועצה לענף הלול(הסדרת ייצור ושיווק)(מסי 2) (תיקון), התשנ״א-990ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 37, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
ף הלול כללים אלה: , קובעת המועצה לענ  התשכ״ד-1963'

ווק)(מס׳ 2), התשכ״ח-1968- - תיקון סעיף 4 ל(הסדרת ייצור ושי ו  1. כסעיף 4(1) לכללי המועצה לענף הל

 (1) בפסקת משנה (א), במקום ״20״ יבוא ״40״!

 (2) בפסקת משנה (ב), במקום ״2000״ יבוא ״4000״.

 ס״ח זתשכ״ד עמי 12: התשל״ה, עמי 74.
 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862: התשמ״א, עמי 1548.
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ת. ם כללים אלה ברשומו  תחולה 2. כללים אלה לא יחולו לגבי קבלנים מורשים שהוסמכו לפני פרסו

 נתאשר.

ד ע ל ם ג ח נ  ט׳יו באלול התש״ן (5 בספטמבר 1990) מ
ל  (חמ 0-685 יושב ראש המועצה לענף הלו

ם י ס ה נ ש ן מ ת י ל א א פ  ר

 שר החקלאות שר התעשייה והמסחר

 הודעת הסיוע המשפטי (מס׳ 2), התשג"א-990ן

ת הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' ו ספת השניה לתקנ קף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתו  בתו
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ובמבר 1990 לעומת המדד שפורסם  שיעור עליית 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נ
ד בחודש אוגוסט 1990 הוא 5.47%. י מ  ה

ספת השניה נה וסעיף 1>א) ו־(ב) לתו  סכומים מוגדלים 2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשו
ת, החל ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991) כך: ו  לתקנ

 "תוספת ראשונה

 (תקנה 6(3))

 (א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. 2 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנ

 (ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 128.50 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

ם מסמכים בסכום שלא יעלה על 192.80 שקלים חדשים למבקש אחד. ו  (ד) תרג

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שכר הטרחה על בטיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריו, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקיים למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
 בית משפט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה

 תביעת פינוי,
 סילוק יד 102.40 63.50 146.20 80.90 31.50

 קביעת שכר דירה 63.40 31.50 50.20 69.10 18.90

 קביעת גיל 45.70 39.00 50.50 31.50 31.50

 המרצה בתיק עיקרי 45.70 27.90 50.50 27.90 19.80

 ענין אחר 91.30 57.80 106.90 79.20 31.50

 י ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמי 2112; התשמ״ט, עמי 1414; התשנ״א, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220; התשמ״ט, עמ׳ 522.
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 •שיבר, תזכורת, •ש־בד,
 ראשונה ויון לקביעת תאר־ך,

 שבה מתק״ם מוקדם, •שיבה למתן
ן פסק דיו, י  לימוד ענינו דיון פסק י

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה
 בית משפ:;! מחוזי (הד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות

 צו ירושה

 (ללא התנ,:דות) 255.70

 מינוי אפוטרופוס

 (ללא התנגדות) 165.00

 בקשה למתן
י חוק  הוראות או

ת י ט פ ש מ ת ו  הכשרו
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב->:196* 125.60

92 ל 140.80 40. ג  פשיטת ר

 היתר נישואין 92.40 125.60 76.00 39.00

 ענין אחר 177.50 110.20 222.50 131.80 89.10 57.00

ק  המרצה בחי
38  עיקרי 76.00 50.20 80.

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת ישיבה לאחר מתן ישיבה נוספת

: העליון צו על תנאי צו על תנאי למעט מתן פסק דין : • : ׳ ״ - . ־ ׳ : 

 בג״צ 1,016.70 381.30

ס 502.20 374.40  בג״צ מסוג הביאס קורפו

 הכנה ישיבה בבית המשפט

 ענין אזרחי 228.00 320.40

ת נישואין 177.50 76.00 ר ת ה  בקשה ל

ר 152.80 125.60 ת לערעו ת רשו ש ק  ב

ט העל יון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון פ ש מ  רשם בית ה

50.50 39.00 76.00 

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים ישיבו נדחית

י של מבקש דיון או או שיבה נ  בית הדין דרב
 האזורי (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות

27  ו(ביעה 92.40 76.00 90.

 תביעה נוםגות למבקש 92.40 76.00

רך  הסכם גירושין לצו
 הכללתו בפ&ק דין

 לגירושין:

4 שקלים חדשים 76.00 ,521  שווי הנכסיכ אינו עולה על 90.

4 שקלים חדשים 152.80 ב עולה על 521.90, כסי הנ י ו  שו
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 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

י הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת ת הדין הרבנ  בי

39.00 

39.00 

63.50 

63.50 

166.90 

166.90 

92.40 

92.40 

 ערעור

 ערעור כאשר הענין טופל בידי
 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין
 וישיבה שלא

 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 דיון מוקדם מוגשות ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
 (חד פעמי)

 בית הדין האזורי
 לעבודה

31.50 

21.20 

79.20 

27.90 

107.10 

48.90 

57.80 

27.90 

80.90 

50.50 

 תביעה

 רשם

 בית הדין הארצי לעבודה

 ערעור על ועדת
 נכות וועדות רפואיות 63.50 80.90 115.00 31.50

 ערעורים אחרים 115.00 80.90 204.60 115.00 31.50

 רשם 80.90 115.00 31.50

 ישיבה לקביעת
 שיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

 ועדות נכות שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
 שופט ונציג ציבור (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת

 ערר 177.50 80.90 125.60 80.90 31.50

 הוצאה לפועל חד־פעמ ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

 פתיחת תיק 50.70

 בקשות שונות בהעדר הופעה 36.80 18.50

 הופעה בפני רשם בענין אחר 50.70

 איחוד תיקים 167.10 27.90״

ובמבר 1990)  ד׳ בכסלו התשנ״א (21 בנ

ן מ ג ו ל ם ק י י  (חמ 3-237) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
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