
 רשומות

 קובץ־ התקנות
 כ״נ: בשבט התשנ׳יב 5416 27 בינואר 1992

 עמוד
 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים)

 (תיקון), התשנ״ב-1992 684
 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת

 מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון), התשנ׳׳ב-1992 685
 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הנחות ליתומים להשתלמות

 במוסדות להשכלה על תיכונית)(תיקון), התשנ״ב-1992 685
 צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (תיקון),

 התשנ״ב-1992 685
 תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשנ״ב-1992 686

 תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה)
 (תיקון), התשנ׳׳ב-1992 687
 תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון), התשנ״ב-1992 688
 תקנות הנכים(טיפול רפואי)(תיקון), התשנ״ב-1992 688

 צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקובעת והתגמול לנכה
 מחוסר פרנסה ונצרך)(תיקון), התשנ״ב-1992 688
 תקנות סימני המסחר(תיקון), התשנ״ב-1992 689
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שכר בעד שימוש ברכב)(תיקון), התשנ״ב-1992 692
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שכר בעד שימוש ברכב עודף)(תיקון), התשנ״ב-1992 695
 הודעת מס ערך מוסף(תיאום ועדכון סכומים), התשנ״ב-1992 698
 צו היטלי סחר(שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט)(מס׳ 4), התשנ״ב-1992 699
 צו היטלי סחר(שיעור החזר היטל בטחה על מחזיק במוצרי נפט), התשנ׳׳ב-1992 700

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקוןמס׳6),התשנ׳׳ב-1992 703
 צו זכות מטפחים(הוספה לתוספת)(מס׳ 2), התשנ״ב-1992 703
 היתר הפיקוח על המטבע(תיקון מס׳ 2), התשנ׳׳ב-1992 704
 החלטת מימון מפלגות(סכומי תרומה מרבית), התשנ״ב-1992 706

 תיקון טעות



ות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חשלום למימון  תקנ
 צרכים מיוחדים) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ת אלה: ו , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ 1 ׳י-1950  ושיקום), התש׳

ם למימון ו (תשל ם) קו ת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושי ו  1. בתקנה 1 לתקנ
, במקום הטבלה יבוא: 2  צרכים מיוחדים), התשמ׳׳ד-1984

 תוספת בשקלים חישים

114.80 

114.80 

114.80 

114.80 

229.91 

ספת 144.43 בעד כל יתום  229.91 בתו
 שלאחר הראשון

114.80 

114.80 

144.43 

144.43 

ספת 144.43 בעד כל יתום  144.43 בתו
 שלאחר הראשון

144.43 

ספת 144.43 בעד כל יתום  144.43 בתו
 שלאחר הראשון

 ״(א) הסעיף -

 (1) סעיף 7(ב)

 (2) סעיף 7(ג)

 (3) סעיף 7(ד)

 (4) סעיף 7(ה)

 (5) סעיף 8(ב)

 (6) סעיף 8(ג)

 (7) סעיף 8(ד)

 (8) סעיף 8(ה)

 (9) סעיף 9(א)

 (10) סעיף 13(1)

 (11) סעיף 13(2)

 (12) סעיף 13ב(1)

 (13) סעיף 13ב(2)

ל לפי סעיף 8(ב)  (ב) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמו
 או 8(ג) והיא אם ליתום של הנספה שמלאו לו 18 שנים

 וטרם מלאו לו 21 שנים 144.43״

״ב (1 באוקטובר 1991). ת אלה ביום כ׳ ג בתשרי התשנ ו  תחילתן של תקנ

ם נ ר ה א ש  מ
 שר הבטחון

 כ׳׳ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1501)

 תיקון תקנה 1

 תחילה

 ס״ח התש׳׳י, עמ׳ 162! התשמ״ט, עמי 10.
 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1394¡ התשנ׳׳א, עמ׳ 930.
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ם ש ות משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים ל  תקנ
ז 9 9 2 - ג ״ נ ש ת  רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו־37 לחוק חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
ת אלה: ו  התש״י-1950', אני מתקין תקנ

ך יתומים תיקו! תקנה 11 ו נ חי ) ם) קו ות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושי  1. בתקנה 11 לתקנ
ת משנה (א)(4), נ ק ת , ב 2  לש0 רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי׳׳ט-1959

 במקום ׳׳57.2%״ יבוא ״59.2%״.

ת אלה ביום כ׳׳ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה ו  2. תחילתן של תקנ

 כ״ד בטבת התשנ׳׳ב (31 בדצמבר 1991)

ס נ ר ה א ש  >חמ 13-1403 מ
ר הבטחון  ש

 1 סייח התש״י, עמי 162: התשמ״ט, עמ׳ 10.

 2 ק״ת התשי׳׳ט, עמי 844; התשנ״א, עמי 931.

ת ליתומים ו ל ק ה ) ( ם ו ק י ש  תקונת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ו
 להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון), התשג״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים י
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ  ושיקום), התש״י-1950'

ת ליתומים תיקון תקנה 10 (הקלו ם) קו ת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושי ו ה 10 לתקנ  1. בתקנ
ת משנה (א)(3), במקום נ ק ת , ב 2  להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית), התשי״ט-1959

 ״%:57.2״ יבוא ״59.2%״.

״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  2. תחילתן של תקנ

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ס נ ר ה א ש  >חמ 13-1403 מ
 שר הבטחון

 י סייח התש״י, עמי 162: התשמ״ט, עמי 10.
 י ק״ת התשי״ט, עמי 848: התשנ״א, עמי 930.

 צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 תגמולים) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתקוף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
ל הכנסת, אני , בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש  התש״י-1950'

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תיקון סעיף 1
2 (להלן - הצו העיקרי), במקום ׳׳109.7%״ יבוא ״113.5%״.  תגמולים), התשמ״ח-1987

 1 ס״ח התש״י, עמי 162: התשמ״ט, עמי 10.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 203: התשנ״א, עמ׳ 931.
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 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״139.6%״ יבוא ״144.4%״.

 תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום ״49.4%״ יבוא ״51.1%״.

 תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״73.2%״ יבוא ״75.7%״.

״ב (1 באוקטובר ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  תחילה 5. תחילתן של תקנ

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ה א ר נ ס ש  (חמ 3-1502) מ

 שר הבטחון

ת הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), ו נ ק  ת
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח
ת אלה: ו , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ  משולב]'

ת הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), ו  1. בתקנה 1 לתקנ
, במקום הטבלה יבוא: 2  התשל״ז-1977

 התוספת בשקלים חדשים

99.36 

149.04 

198.72 

248.40 

298.08 

794.88 
546.48 

596.16 
298.08 

1490.40 
794.88 

645.84 
447.12 

 ״דרגת הנכות והמצב המשפחתי

 מ־40% עד 49%

 מ־50% עד 59%

 מ־60% עד 69%

 מ־70% עד 79%

 מ־ 80% עד 100%

- 100% 

ת (פרפלגיה) או בשל ו נ  (א) בשל שיתוק גפיים תחתו
 שיתוק ארבע גפיים (קוודרופלגיה):

 רווק גרוש או אלמן
 נשוי

 (ב) בשל שיתוק חצי גוף (המיפלגיה):
 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

 (ג) בשל עיוורון:
 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

 (ד) קטוע יד אחת ופגוע יד שניה:
 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

 תיקון תקנה 1

 ס׳׳ח התשי״ט, עמי 276¡ התש״ן, עמי 20.
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 861¡ התשנ״א, עמ׳ 912.
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 ״דרגת הנכות והמצב המשפחתי התוספת בשקלים חדשים

ל שניה: ג ל אחת ופגוע ר ג  (ה) קטוע ר
 רווק, גרוש או אלמן 621.00

 נשוי 372.60

 ל. 100% + נכות מיוחדת

 (א) בשל קטיעת 2 רגליים מתחת לברך:
 רווק, גרוש או אלמן 1341.36
 נשוי 1092.96

 (ב) פרפלגיה, פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים
 קטוע שתי רגליים אחת לפחות מעל הברך, קוודרופלג

 שאינו מעסיק מלווים:
 רווק, גרוש או אלמן 2310.12
 נשוי 2036.88

 (ג) המיפלגיה, פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים,
 קטוע שתי ידיים: 1

 רווק, גרוש או אלמן 2036.88
 נשוי 1664.28

 (ד) קוודרופלג שמעסיק מלווים:
 רווק, גרוש או אלמן 1589.76
 נשוי 1341.36

 (ה) בשל עיוורון מלא:
 רווק, גרוש או אלמן 2980.80

 נשוי 2310.12״

״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  2. תחילתן של תקנ

 כ״ד !:טבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ס נ ר ה א ש  (חמ 0נ3-7) מ
ר הבטחון  ש

ות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנבה בתפקודי  תקנ
 היציבה וההליכה) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 ו:תוקף סמכותי לפי סעיפים 7ד ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח
ת אלה: ו , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ ' [ ל:  משו

ת הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה תיקון תקנה 3 ו  1. בתקנה 3 לתקנ
, בפסקה (1) בטור ב׳, במקום ״59.5%״ יבוא ׳׳61.6%״. 2  וההליכה) התשמ״ד-1984

״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  2. תחילתן של תקנ

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)

ס ד נ ה א ש  (חמ 3-1144) מ

 . שר הבטחון
 1 ס״וו התשי״ט, עמ׳ 276¡ התש״ן, עמ׳ 20.

 1 ק״ו1 התשמ׳׳ד, עמ׳ 2068¡ התשנ׳׳א, עמי 929.
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ות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון),  תקנ
 התשנ״ב-992ן

, התשי׳׳ט-1959 [נוסח & ם ושיקום) לי ק הנכים (תגמו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחו
ת אלה: ו נ ק ן ת , אני מתקי  משולב]'

- ח ״ מ ש ת , ה ע) ת מקצו ש י כ ר ם) (לימודים ל קו ם (תגמולים ושי כי ת הנ ו נ ק ת ה 17 ל נ ק ת  תיקון תקנה 17 1. ב
ת משנה (א)(3) - נ ק ת  1987״, ב

 (1) בפסקת משנה (א), במקום ״31.8%״ יבוא ״32.9%״ ובמקום ״47.2%״ יבוא
 ״48.8%״;

ה (ב), במקום ״47.2%״ יבוא ״48.8%״ ובמקום ״72.5%״ יבוא נ ש  (2) בפסקת מ
 ״75.0%״;

 (3) בפסקת משנה (ג), במקום ״65.8%״ יבוא ״68.1%״ ובמקום ״101.4%״ יבוא
 ״104.9%״.

״ב (1 באוקטובר 1991). ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  תחילה 2. תחילתן של תקנ

ת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991) ב ט  כ״ד ב

ס נ ר ה א ש  «חמ 3-1752) מ
ר הבטחון  ש

 י סייח התשי״ט, עפ־ 276: התש״ן, עמ׳ 20.
 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 40! התשנ״א, עמ׳ 911.

ות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ״ב-1992  תקנ

ם 43 וי48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 ןנוסח פי  בתוקף סמכותי לפי מעי
ת אלה: ו  משולב]', אני מתקין תקנ

ל רפואי), התשי״ד-1954•/ במקום ׳׳65.8%״ יבוא פו פ(טי כי ת הנ ו ה 14א(א)(1) לתקנ  תיקון תקנה 14א 1. בתקנ
92״ יבוא ״95.4%״.  ״68.1%״, ובמקום ״2%.

״ב (1 באוקטובר 1991). ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו נ ק  תחילה 2. תחילתן של ת

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)

ס נ ר ה א ש  (חמ 3-772) מ
ר הבטחון  ש

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276! התש״ן, עמי 20.

 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 500: התשנ״א, ןנמ׳ 928.

 צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקובעת
ה ונצרך) (תיקון), התשנ״ב-1992 ס ת  והתגמול לנכה מחוטר פ

, ' נוסח משולב] ם ושיקום), התשי״ט-1959 [ לי ם(תגמו כי קף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הנ  בתו
ת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: ד ע  בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ו

 סייח התשמ״ט, עמי 276: התש״ן, עמי 20.
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בעת תיקון סעיף 1 (העלאת שיעור השכר הקובע, הדרגה הקו ם) קו ם (תגמולים ושי כי  1. בסעיף 1 לצו הנ
ם ׳׳88.1%״ , במקו ( קרי ו העי 2 (להלן - הצ ׳ח-1987 סר פרנסה ונצרך), התשמ׳ כה מחו ל לנ ו מ ג ת ה  ו

 יבוז* ״91.1%״.

־ תיקון סעיף 2  2. בסעיף 2 לצו העיקרי י

א ״48.8%״! בו 32״ ובמקום ״47.2%״ י בוא ״9%. ם ״31.8%״ י  (1) בפסקה א, במקו

; א ״68.1%״ בו א ״48.8%״ ובמקום ״65.8%״ י בו ם ״47.2%״ י  (2) בפסקה ב, במקו

א ״95.4%״. בו ם ״92.2%״ י במקו  (3) בפסקה ג, במקום ״65.8%״ יבוא ׳׳68.1%״ ו

, במקום ״104.3%״ יבוא ״107.9%״, ובמקום ״115.8%״ יבוא תיקון סעיף 4 י קר ו העי  3. בסעיף 4 לצ
 ״119.8%״.

ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה ו  4. תחילתן של תקנ

״ב (31 בדצמבר 1991)  כ״ד בטבת התשנ
 >חמ 0-1755 מ ש ה א ר נ ם

ד הבטחון  ש
 2 ק״ ז התשמ״ח, עמי 208: וזתשנ״א, עמי 929.

ות סימני המסחר (תיקון), התשנ״ב-992ו  תקנ

, ף סמכותי לפי סעיף 72(3) לפקודת סימני המסחר [נוסח משולב], התשל״ב-1972' ק ו ת  ב
ת אלה: ו ר שר המשפטים, אני מתקין תקנ ו ש י א ב  ו

א: החלפת התוספת בו , 21940, י י המסחר מנ ת סי ו נ ק ת ת ל י ע י ב ר  1. במקום התוספת ה
 הרביעית

ספת רביעית  ״תו
ת וביערנות: ו נ נ  סוג 1 - מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, ג
ת ו ב ו כ ר ים! ת ם; דשנ בדי י מעו ת ל ם ב י ם, חמרים פלסטי בדי  שרפים מלאכותיים בלתי מעו
 לכיבוי דליקות: תכשירי הרפיה והלחמה: חמרים כימיים לשימור מצרכי מזון! חמרי

 בורסקאות: דבקים המשמשים בתעשיה.

ג 2 - צבעים, ורנישים, לכות: חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ: חומר גוון, קובעי  סו
ר צבעים, קשטנים, רת ריקועים ואבקה עבו  צבע: שרפים טבעיים גלמיים: מתכות בצו

 מדפיסים ואומנים.

י ניקוי, צחצוח, מריקה ר י ש כ ה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה: ת ג 3 - תכשירי הלבנ  סו
ם לשיער:  ושפשוף: סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחצי

 משחות שיניים.

ת מלחלחות בו ו ת סופגות אבק, תרכ בו ג 4 - שמנים ושומנים תעשייתים: שמני סיכה: תרכו  סו
בות מקשרות! חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור! נרות: פתילות.  ותרכו

ג 5 - תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים: חמרים דיאתטיים המותאמים  סו
 לשימוש רפואי, מזון לתינוקות: איספלניות, חמרי חבישה: חמרים למילוי שיניים,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ׳ 511.

 2 ע׳׳ר 1940, תום׳ 2, עמי 192! ק׳׳ת התשמ״ח, עמ׳ 498.
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 שעוה המשמשת לריפוי שיניים: חמרי חיטוי: תכשירים להשמדת רמשים: קוטלי
 פטריות וקוטלי עשבים.

ג 6 - מתכות פשוטות וסגסוגותיהן: חומרי בניה ממתכת: בתים ניידים ממתכת: חמרים *1  סו
ר פסי מסילות רכבת: כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת  מתכתיים עבו
 פשוטה: מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת: צינורות ואבובים ממתכת:

 כספות! סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים: עופרות מתכת.

 סוג 7 - מכונות וכלי מכונות: מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים): מצמדים ורכיבי
רת (למעט לכלי רכב יבשתיים): מכשירים חקלאיים: חממות לביצים.  תמסו

 סוג 8 - כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית): םכו״ם: נשק •צד! תערים.

רת הים, במחקר, בחשמל, בצילום, בראיה, ג 9 - התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקי  סו
ים  בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה! התקנ
 להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי: נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה!
 מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע: קופות

 רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים: מכשירים לכיבוי אש.

ג 10 - התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי:  סו
 איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים! פריטים אורתופדיים! חמרי תפירה.

ג 11 - התקנים למאור, לחימום להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאיוורור, לאספקת  סו
 מים ולמטרות סניטריוות.

 סוג 12 - כלי רכב! התקנים לתנועה ביבשה, באויר או בים. |

ג 13 - כלי נשק: תחמושת וקליעים: חמרי נפץ! זיקוקים די־גור.  סו

ת יקרות או המצופים בהן, אשר ג 14 - מתכות יקרות וסגםוגותיהן וטובין העשויים ממתכו  סו
נומטר־  אינם נכללים בסוגים אחרים! תכשיטים, אבנים יקרות: שעונים ומכשירים כרו

 יים.

ג 15 - כלי נגינה.  סו

 סוג 16 - נייר, קרטון וטובין העשויים מחמדים אלה, שאינם נכללים בסוגים אחרים: דברי דפוס!
 צרכי כריכת ספרים: צילומים! צרכי כתיבה! דבקים לנייר או לשימוש ביתי: חמרים
 לאמנים: מכחולים: מכונות כתיבה וצרכי משרד(למעט רהיטים): חומרי לימוד והוראה
 (למעט התקנים): חמרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים): קלפי

 משחק: אותיות דפוס: גלופות.

ס, נציץ, וטובין העשויים מחמדים אלה שאינם  סוג 17 - גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטו
 נכללים בסוגים אחרים: מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור: חמרי אטימה,

 סתימה ובידוד: צינורות גמישים שאינם ממתכת.

ג 18 - עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמדים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים! עורות  סו
ת ותיקי נסיעות: מטריות, שמשיות ומקלות הליכה: שוטים, בו  בעלי חיים, גלדים, תי

 רתמות׳ ואופפים.

ג 19 - חמרי בנין (לא מתכתיים)! צינורות קשיחים מתכתיים לבניה! אספלט, זפת וחמר:  סו
 בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת.

ן נכללים בסוגים אחרים) העשויים נ ן(שאי בי ג 20 - רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טו  סו
 מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם

 הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק.
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ג 21 - כלים ומכלים לבית ולמטבח^(אשר אינם ממתכת יקרה או מצופים בה): מסרקות  סו
ת (פרט למכווולים); חמרים לעשיית מברשות! פריטים לצרכי ניקוי,  וספוגים! מברשו
פרט לזכוכית לצרכי בניה)! כלי  צמר פלדה! זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה(

 זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.

ת, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, שקים ותיקים (שאינם ג 22 - חבלים, חוטים, רשתו  סו
ל (למעט גומי או פלסטיק)! חמרי טקסטי י לו מי  כלולים בסוגים אחרים)! חמרי ריפוד ו

 םיביים גולמיים.

ג \-י2 - מטווה וחוטים לשימוש באריגה.  סו

.  סוג 24 - אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים! כיסוי מיטה ושולחן

 סוג 25 - דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

ג ,.)2 - תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות! כפתורים! ווים ולולאות, סיכות ומחטים! פרחים  סו
 מלאכותיים.

 סוג 27 - שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחמרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות! וילאות
 קיר (שאינם מאריג). .

 סוג ;26 - משחקים וצעצועים! צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים! קישוטים
 לעצי חג המולד.

 סוג 29 - בשר, דגים, עופות וציד! תמציות בשר! פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים!
 ריבות, מרקחות, רטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי חלב! שמני ושומני מאכל.

ג 30 - קפה, תה, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה! קמח ומוצרים העשויים מדגנים,  סו
ת אפיה! מלח, חרדל, ק ב  לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות: דבש! נופת! שמרים, א

 רטבים (נותני טעם): תבלינים: קרח.
 ־״־׳•

נות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים: בעלי חיים:  סוג 31 - מוצרי חקלאות, גנ
 פירות וירקות טריים: זרעים, שתילים ופרחים חיים: מזון לבעלי חיים, לתת.

ג 32 - בירה: מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים: משקאות מפירות ומיצי  סו
 פירות! עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.

 סוג 33 - משקאות כוהליים (למעט בירה).

ג 34 - טבק! צרכי מעשנים! גפרורים.  סו

 שירותים

 פרסומת! ניהול עסקים: טיפול בעסקים: פעולות משרדיות.

 ביטוח! עסקי מימון: עסקי כספים: עסקי נכסי דלא ניידי.

ג 35  סו

ג 36  סו

 סוג 37 הקמת מבנים: תיקונים: שירותי התקנה.

רת־רחק (טלקומוניקציה).  תקשו

ג 39 הובלה, אריזה והחסנה של סחורות: ארגון נסיעות.  סו

ג 38  סו

ג 40 טיפול בחמרים.  סו

 סוג 41 חינוך, הענקת אימונים: בידור: פעילות ספורט ותרבות.
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ם י ת ו ר י ל יופי; ש פו טי י ו נ י י ל הג ו פ , טי אי ל רפו פו ן זמני; טי ן ומשקה! אכסו ו ת מז ק פ ס ג 42 - ה ו  ס
ם; י ת מחשב ו נ כ י ותעשייתי: ת ר מדע ק ח ם: מ י ם משפטי תי רו ם; שי י ם וחקלאי י רי נ טרי  ו

ם אחרים.״ י ג גם בסו ו ת לסו ץ אפשרו א ם ש תי רו  שי

. תאשר  נ

ט התשנ״ר. (12 בינואר 1992) ב ש  ז׳ ב

ר י פ ו ל א א כ י  (3-1129) מ

ם, המדגמים טי ד רשם הפטנ ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים וסימני המסחר

(תיקנן),  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב)
 התשנ״כ-1992

, ם, התשי״ח-1957י תי רו ם ושי י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(3) לחוק הפיקוח על מצרכ
2 (להלן - ׳ז-1987  ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ׳

 החוק), אני מצווה לאמור:

, התשמ״א-1981י (להלן -  1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב)
ת״ יבוא במקומו ״החוק״. ו  הצו העיקרי), כל מקום שנאמר בו ״התקנ

 2. סעיף 5 לצו העיקרי יסומן 6 ולפניו יבוא:

ל השכר המפורט בתוספת יווסף מם ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,  ״מס ערך מוסף 5. ע
״ . 4 1975- ו ״  התשל

 תיקון מונח

 הוספת סעיף 5

 החלפת התוספת 3. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

 שכר ליום
 בשקלים חדשימ

ת פ ס ו ת  ״

 (סעיף 2)

 רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 2000 74.18
85.29 3000 - 2001 2 

 3. 3001 ומעלה 126.87

 רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 6000 143.70
168.48 12000 - 6001 2. 
184.04 14000 - 12001 3. 
260.10 16000 - 14001 4. 
326.50 22000 - 16001 5. 
 .6 22001 ומעלה 545.03

 י ם״ח התשי״ח, עמי 24.

 2 ס״ח התשמ״ז, «מ׳ 56.

 3 ק״ת התשמ״א, זגמ׳ 1490¡ התשמ״ד, עמי 1328¡ התשנ״א, עמ׳ 1127.

 4 ס״ ח התשל״ו, עמ׳ 52.
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 שנר ליום
 פריסים סוג הרכב בשקלים חדשים

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
267.17 12000 - 8000 .1 $ 
388.20 16000 - 12001 2. 
 .3 16001 ומעלה 608.47

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

261.86 12000 - 8000 1. 
380.81 16000 - 12001 2. 
 .3 16001 ומעלה 624.00

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 14000 182.85
267.71 16000 - 14001 2. 
337.04 22000 - 16001 3. 
 .4 22001 ומעלה 566.19

 ו. מכלית להובלת כימיכלים, קמח או מלט י 428.20

 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 389.98

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 ^ 1. עד 19000 307.11
 2. 19001 ומעלה 567.86

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 25000 364.65
492.17 35000 - 25001 2. 
 .3 35001 ומעלה 578.88

 ־. גרור משטח שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25000 54.08
 .2 25001 ומעלה 64.67

 יא. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 25000 62.14
 .2 25001 ומעלה 72.79

 יב. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25000 83.94

 .2 25001 ומעלה 95.44

 יג. גרור או נתמך להובלת ציוד כבד 203.57

 יד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. ע7 22000 122.85
 .2 22001 ומעלה 142.30

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

 1. עד 22000 85.40
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשיס

 2. 22001 ומעלה 128.95

 טז. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 169.10

 יז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 182.47

 יח. עגלה רכינה 107.54

 יט. גרור או נתמך אחר 67.36

 כ. טרקטור אופני שמשקלו העצמי בק״ג -

 1. עד 1300 96.41
145.50 2300 - 1301 2. 
 .3 2301 ־ 3200 231.91
 .4 3201 ומעלה 284.39

 כא. רכב עגורן שכושר הרמתו בק׳׳ג -
 1. עד 15000 130.43
!76.52 25000 - 15001 2. 
220.25 40000 - 25001 3. 
390.26 75000 - 40001 4. 

 .5 75001 ומעלה 1944.57

 כב. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2000 191.10
310.95 5000 - 2001 2. 

 .3 5001 ומעלה 523.96

 כג. רכב אחר -

 1. אופנוע 80.17
 2. רכב פרטי 145.16
 3. ג׳יפ 95.66

 4. אמבולנס 171.83
 5. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 239.00
 6. אוטובוס מ־21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 620.05
 7. טיולית 337.40
 8. רכב לכיבוי שרפות 515.48
 9. רכב מטאטא מכני 588.37
 10. משאית דחס אשפה 549.51
 11. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 98.04

 12. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים 134.48
 13. מערבל בטון 412.77

 כד. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 12000 221.83
367.15 16000 - 12001 2. 
 .3 16001 ומעלה 602.41
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 שכר ליום
 בשקלים חדשים

 יכה. שונות -
/ ח׳ או ט׳ 64.18 / ב  1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א

 2. משאית עם מתקן הרמה לתאורה 464.80
 3. סולם הידראולי בתוספת למשאית לכיבוי שרפות 96.79
 4. כננת מותקנת כתוספת למשאית מפריטים א׳ או ט׳ 53.93
 5. מלגזה או יעה 28.08

 6. מתקן קירור 477.38

 כו. מלגזות חשמליות שכושר הרמתן בק״ג -
 1. עד 1000 97.02

140.15 2000 - 1001 2. 
202.33 3000 - 2001 3. 
 3001 .4 ומעלה 223.38

V כז. מלגזות דיזל שכושר הדמתן בק״ג - ׳ 
 1. עד 1000 109.67
120.50 2000 - 1001 2. 
151.54 3000 - 2001 3. 
205.69 5000 - 3001 4. 

 .5 5001 ומעלה 304.03

 כח. מכולה -

 1. רגילה שאורכה 20 רגל 20.95
 2. רגילה שאורכה 40 רגל 37.36
 3. מבודדת שאורכה 20 רגל 88.79

 4. מבודדת שאורכה 40 רגל 149.86
 5. עם מתקן קירור שאורכה 20 רגל 166.75

 6. עם מתקן קירור שאורכה 40 רגל 224.35״

ב צ ה ק ש ׳ב (8 בינואר 1992) מ ׳  ג׳ בשבט התשנ

רה ) שר התחבו ־ 3 í 1 4 7 מ ! ז ו ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שבד בעד שימוש ברכב עודף)
 (תיקון), התשנ״ב-992ו

/ 1 9 5 7 - ח ״ י ש ת ל מצרכים ושירותים, ה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח ע
, אני מצווה  ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה ישראל, ז?תשמ׳׳ז-21987

 לאמוד:

ב עודף), הוספת סעיף 8א כ ר  1. אחרי סעיף 8 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ב
3 (להלן - הצו העיקרי), יבוא: יו-1975  התשל׳

 ״מס ערך מוסף 8א. על השכר כמפורט בתוספת יווסף מם ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,
׳ ׳ . 4  התשל״ו-1975

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ס״ח התשמ״ז, עמי 56.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 61¡ התשנ״א, עמ׳ 1130.

 4 ס״ת התשל״ו, עמ׳ 52.
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 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

ת פ ס ו ת  ״
 חלק א׳
 (סעיף• 2)

 שכר ליום
 בשקלים חדשים

 א. גרור משטח או נתמך שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25000 47.69
 .2 25001 ומעלה 56.90

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25000 54.64
 .2 25001 ומעלה 63.97

 ג. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25000 73.81
 .2 25001 ומעלה 83.90

 ד. גרור או נתמך להובלת דלק או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22000 107.97
 .2 22001 ומעלה 125.02

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

 1. עד 22000 75.09
 .2 22001 ומעלה 113.32

.מלט 148.51  ו. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או

 ז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 169.30

 ח. רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2000 79.96

128.33 5000 - 2001 2. 
 .3 5001 ומעלה 214.86

 ט. רכב אחר -
 1. רכב פרטי 65.38
 2. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 95.98

 3. אוטובוס עד עד 21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 246.76
 4. ךכב לכיבוי שרפות 207.30

 י. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ג׳ 424.83
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 חלק כ׳

 (סעיף 3)
 טור א׳ טור ב

 שכר ליום שיעור התמורה
 סוג הרכב בשקלים חדשים באחוזים

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג -

 1. עד 2000 39.24 35
35 45.35 3000 - 2001 2. 
 .3 3001 ומעלה 67.43 35

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר
 בק״ג - ־

 1. עד 6000 59.65 33
33 76.07 12000 - 6001 2. 
33 83.89 14000 -  .3 12001 י
35 114.49 16000 - 14001 4. 
35 141.94 22000 - 16001 5. 
 .6 22001 - ומעלה 233.27 35

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
33 146.74 12000 - 8000 1. 
33 196.13 16000 - 12001 2. 
 .3 16001 ומעלה 288.97 35

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

 המותר בק׳׳ג -

33 142.08 12000 - 8000 1. 
33 199.20 16000 - 12001 2. 
 .3 16001 ומעלה 302.63 35

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק׳׳ג -
 1. עד 14000 85.68 33
35 121.20 16000 - 14001 2. 
35 141.42 22000 - 16001 3. 
 .4 22001 ומעלה 251.90 35

 ו. , מכלית להובלת כימיקלים, או הובלה אחרת 216.52 35

 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 228.52 35

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

 1. עד 19000 140.41 35
 .2 19001 ומעלה 253.34 35

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

 1 עד 25000 148.90 40
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 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים סוג הרכב נשקלים חדשים באחוזים

40 199.35 35000 - 25001 2. 
 .3 35001 ומעלה 233.64 40

 י. רכב משא רםיסע שכושר הרמתו בק׳׳ג -

 1. עד 12000 106.88 35
35 177.61 16000 - 12001 2. 

 .3 16001 ומעלה 283.63 35

 יא. שונות -
/ בי, ח׳ או ט׳ 56.83 35  1. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א

 2. מתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ה׳ 424.37 35״

ב צ ה ק ש  ג׳ בשבט התשנ״ב (8 בינואר 1992) מ
רה  (חמ 0-1478 שר התחבו

ס עדך מוסף (תיאום ועדכון סכומים), התשנ״ב-992ן  הודעת מ

ת ו נ ק ת מס ערך מוסף, התשל״ו-1976' (להלן - ת ו ת 13א ו־25 לתקנ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנ
, אני מודיע לאמור: 2 ת מס ערך מוסף (תיקון מס׳ 3), התשמ״ו-1984 ו  מע״מ), ותקנה 2 לתקנ

1 בינואר ״ב( ת התשנ ב ט ת מע״מ הוא מיום כ״ה ב ו  תיאום סכומים 1. נוסח תקנה 13א(א) ו־(ב)(1) ו־(2) לתקנ
 1992) כדלקמן:

נית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק פת דו׳׳ח פלו  ״(א) היה מס התשומות בתקו

 המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ־3.595 שקלים חדשים, לא

פת הדיווח כות את העודף שיגיע ממנו לתקו  יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהיה רשאי לנ

 הרצופה הבאה.

ת עודף מם התשומות ו ב ר  (ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, ל
 מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המם שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו

 כללים אלה:

 (1) היה העודף נמוך מ־670 שקלים חדשים - לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה
פת הדיווח הרצופה השלישית:  יהיה רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקו

 (2) היה העודף בסכום 670 שקלים חדשים ומעלה -- יוחזר העודף״.

ב(1 בינואר 1992) כדלקמן: ׳ ׳ ת מע״מ הוא מיום כ״ה בטבת התשנ ו  עדכון סכומים 2. נוסח תקנה 25(א) לתקנ

 ׳״(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מם יווםפו עליו
יתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:  ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבי

ב הרשאה, או מתן צו למכירת ת  (1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כ
 נכסים - 13 שקלים חדשים:

 (2) ביצוע עיקול - 16 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

י ע ד ו ק מ ח צ  ז׳ בשבט התשנ״ב (12 בינואר 1992) י
 שר האוצר

 י ק״ת התשל׳׳ו, עמ׳ 1590! התש״ן, עמ׳ 976.
 2 ק׳׳ת התשמ״ד, עמ׳ 1408¡ התשנ׳׳א, עמ׳ 1041.
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 צו היטלי סחר (שיעוד היטל בטחה על מוצרי נפט) (מס׳ 4),
 התשנ״ב-992ו

/ אנו מצווים לאמור:

1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(6) לחוק היטלי סחר, התשנ״א-1991

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המ־נהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

ת הדלק הישראלית ר ב ת נפט בע״מ! דלק ח ר ב ת אלה: פז ח  ״חייב בהיטל הבטחה״ - כל אחת מחברו
ל ישראל בע״מ! בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה ו נ  1:ע״מ! סו

 מנהל המינהל!

 ״היטל בטחה״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור ̂א להלן, למען ספיגה או מניעה של רווח היטל •בטחה
 עודף הנובע מהוראות חיקוק, היטל בטחה בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים ־

 מוצרי הנפט : יחידת מידה למעט, אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על
 85 ואינו עולה על 91 ק״ל 6.87 6.84

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 7,87 8.41

 ג. בנזין נטול עופרת ק״ל 25.25 23.11

 ד. סולר ק״ל 7.17 9.58

 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 7.17

-  בהזרמה ק״ל 7.17

-  במכליות ק״ל 7.17

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל 10.45 10.06

-  ו. ׳־ס״ל בהזרמה ק״ל 10.45

-  במכליות ק״ל 10.45

-  ז. ,:פטא 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

 מזוט ״1,500 (2.7%) -

 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

-  בחיפה ט.מ. 3.25

-  באשדוד ט.מ. 3.25
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 טור ג׳ טור ד׳
 סכום היטל הבטחה בשקלים חדשינ

 למעט אילת באילת
 טור ב׳

 יחידת מידה
 טור א׳

 מוצרי הנפט

3.25 

3.25 

3.06 

3.06 

3.06 

3.06 

3.06 

3.06 

16.79 

16.79 

16.79 

 ט. מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט. מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 ט.מ.

 לצרכן אחר -

 בחיפה

 באשדוד

 יא. מזוט ״4,000 (2.7%) -

ת החשמל ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה

 בחיפה בהזרמה

רכבת ת/ ו י  בחיפה במכל

 באשדוד

 לצרכן אחר -

 בחיפה

 באשדוד

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

 ה.בי3, ה.ב־5

 בלתי מנושף

ל פי ו ובאופן שבו משולם הבלו על דלק ע ד ד  3. (א) היטל הבטחה ישולם למינהל במועד, ב
. 2  חוק הבלו על דלק, התשי״ח-1958

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

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991).

 כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991)

 (חמ 3-2152)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
ר האוצר  ש

ן מ א ל נ ב ו  י
ת  שר האנרגיה והתשתי

 מועד ואופן
 תשלום היטל

 הבטחה

 תחילה

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 160.

ד החזר היטל בטחה על מחזיק במוצרי נפט), התשנ״ב-1992 עו  צו היטל סחר(שי

, אנו מצווים לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(6) לחוק היטלי סחר, התשג״א-1991

 1. בצו זה -
 ״צו המחירים״ - צו יציבות במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) (מס׳ 2),

2 (להלן - צו המחירים)!  התשנ״א-1991

 1 ס״ח התשנ׳׳א, עמ׳ 38.

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 854.

 הגדרות
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 היטל בטחה
 על מחזיק

 מוצדי נפט

 החזר היטל בטחה
 על מחזיק במוצרי

 נפט במחסן דלק

 היטל בטחה
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים;

ת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין, נ ח ו  ״
 סולר או קרוםין;

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

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

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

 ״היום הקובע״ - יום פרסום הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט (ח), היוצאת מכח
 סעיף 2 לצו המחירים, בשעה 01.00:

ה לשיווק דלק״ - חברה המיבאת נפט גלמי או מוצריו או משווקת מוצרי נפט בישראל: ד נ ת  ״

 ״אייור אילת״ - כמשמעותו בחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
! 3  התשמ״ה-1985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

תו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם  2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשו
גתו או למניעתו תו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען ספי  לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשו
ל מוצר הנפט המסויים! סכומים  של רווח עודף, היטל בטחה. בשיעור שנקבע להלן לצידו ש
ך סוגריים מהווים סכומים שעל המדינה להחזיר למחזיק בטובין לפי חוק מיסים  המופיעים בתו

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

 באזור אילת

 (0.09) ש״ח לליטר

 (0.09) ש״ח לליטר

 ישראל למעט
 אזור אילת י

 (0.08) ש״ח לליטר

 (0.08) ש״ח לליטר

 א. סולר

(נפט) ן  ב. קרוםי

, תו תו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשו  3. מי שברשו
ל רווח עודף, גתו או מניעתו ש  למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחד של מוצרי נפט או למען ספי

 היטל בטחה בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

לר - (87.46) ש״ח ל־1,000 ליטר.  א. סו

 ב. קרוסין (נפט) - (87.57) ש״ח ל־1,000 ליטר.

 4. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 וי3 מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בטחה בסכום ההפרש בין המחיר
 המרבי לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט

. 5  (ז), כפי שפורסמה בילקוט הפרסומים

 (ב) היטל הבטחה 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 קדוםין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים.

 3 סייח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 4 סייח התשנ״ח, עמ׳ 156.

 5 י״ 8 החשנ״ב, עמ׳ 878.
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 5. החזר היטל בטחה לפי צו זה ישולם עד יום ט׳ בטבת התשנ׳יב (16 בדצמבר 1991).

 6. היטל הבטחה לפי צו זה ישולם למנהל המכס והמע״מ, אולם היטל הבטחה על פי סעיף 4
 ישולם למנהל מינו^ל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית! החזרים יוחזרו בידי מנהל המכס והמע׳׳מ

 או מנהל מינהל הדלק לפי הענין.

 7. החייב בהיטל הבטחה על פי סעיף 4 ימציא לפי דרישת מנהל מינהל הדלק, ערובה לסילוק
 היטל בטחה.

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב 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 אפם, ירשום אפס - ואת קריאת
 מונה המשאבות! וימסור למנהל המכס והמע׳ימ 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 לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום הארבעה עשר
 שלאחר היום הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי נפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

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

 11. תחילתו של צו זה ביום הקובע.

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק

 ערובה לסילוק
 היטל הבטחה

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 תחילה

 תוספת

 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק

 !. סוכנות פז, נתניה, רחוב הרצל 48.

נסקר 9. ב פי  2. סוכנות פז, פתח־תקוה, רחו

ב רוטשילד 54.  3. סוכנות פז, כפר־סבא, רחו

ב סוקולוב 79.  4. סוכנות פז, חולון, רחו

ב הרצל 87.  5. סוכנות פז, רמלה, רחו

 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת פז באבו־טור, חסן אלסיד.

נסקר 13, ברינצקי ושות׳. ב פי ות םונול, פתח־תקוה, רחו כנ  7. סו

ב יוליום סימון, מפרץ חיפה.  8. ״דור אנרגיה״ - רחו

נבר 1, אזור תעשיה, פתח־תקוה. ב אי  9. ״דור אנרגיה״ - רחו

ן מ א ל נ ב ו  י
ת  שר האנרגיה והתשתי

 כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-2152)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)' (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מסי 6), התשנ״ב-992ו

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

ם הוספת חלק רי (מחי  1. אחרי חלק אחד-עשר לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
, יבוא: אחז• עשי 1 2  מרביים למצרכים), התשמ׳׳ט-1989

ר לפסח ש  ״חלק אחד עשר/1: קמח כ

 בחלק זה -

ג בי״ - כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים  ״קמח כשר לפסח סוג א׳״ ו׳׳קמח כשר לפסח סו
! 3  ושירותים (ייצור קמח חיטה כשר לפסח ושיווקו), התש״ם-1980

 ״קמח״ - קמח כשר לפסח מסוגים א׳ ויב׳!

לל טעינת הקמח על רת - כו ו  ״מחיר המכירה מהמחסן״ - מחיר הקמח בשערי טחנת הקמח, בתפז
 כלי הרכב של הקונה! בשקים - אינו כולל טעינה כאמור, סידור השקים ומחיר השקים! לגבי
 קמח כשקים לשימוש חד־פעמי - המחיר כולל את ערך השקים! במכירה על ידי סיטונאי כולל
 המחי׳־ הובלה עד מחסן הקונה! מחיר המכירה מהמחסן כולל אשראי של 14 ימים! בשל אשראי

 לתקופה העולה על 14 ימים ניתן לגבות תוספת של עד 2.5 אחוזים לכל חודש.

 מחיר המכירה מהמחסן בש״ח
 4 שם המצרך לטונה נטו ללא מע״מ

 קמח כשר לפסח סוג א׳ 765

 קמח כשר לפסח סוג ב׳ 759.״

ה ל י ח  2. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בשבט התשנ״ב (9 בינואר 1992). ת

 ב׳ בשבט התשנ״ב (7 בינואר 1992)
י ע ד ו ק מ ח צ ם י י ס ה נ ש  «חמ 1-1978•.) מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 421.
 ק״ת התש״ם, עמי 1175.

ם (הוספה לתוספת) (מס׳ 2), התשג״ב-992ז  צו זכות מספחי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973' (להלן
 החוק), אני מצווה לאמר:

2 לחוק - הוספה לתוספת ת פ ס ו ה  1. ב

 (1) אחרי ״בשמת ..1 16118ז3ק1ז!1״

 יבוא ״גודנציאה 16113063)000״

 י ם״ח התשל״ג, עמ׳ 272! התשמ״ד, עמ׳ 23.
 2 ק״ת התש׳ץ, עמ׳ 366 ועמי 814! התשנ״ב, עמ׳ 584.
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 (2) אחרי ״דובוזיה

 יבוא ״דילניאציה

ס  (3) אחרי ״היביסקו

 יבוא ״הדסיים

 (4) אחרי ״הדר

 יבוא ״המודוראציה

 (5) אחרי ״פיג׳ואה

 יבוא ״פיגמיים

 (6) אחרי ״פפאיה

 יבוא ״פפינו

 פרוטאציה

ת התשנ״ב (26 בדצמבר 1991) ב ט  י״ט ב
 (חמ 3-12)

 היתד הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ן

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

2 (להלן - ההיתר הכללי), בהגדרת  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978
 ״תשלום, קניה או רכישה מכספי פיקדון לא תושב״, בסופה יבוא ״מכל הסוגים המנויים בהיתר

 זה״.

 ביטול סעיף 15א 2. סעיף 15א להיתר הכללי - בטל.

2) עד (5) כסדרן ) ו מנ סו  תיקון סעיף 18 3. בסעיף 18(ב)(1)(א) להיתר הכללי, פסקאות משנה (1) עד (4) י
 ולפניהן יבוא:

ל 500  ״(1) הצהרת תושב ישראל בדבר פרטי העסקה, ובלבד שסכום העסקה אינו עולה ע
 דולר!״.

 תיקון סעיף 22 4. בסעיף 22 להיתר הכללי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ו ל ב ק ת נ  ״(ג) מותר לתושב חוץ להפקיד בפיקדון לא תושב תמורה או הכנסה ש
, ובלבד שהתשלומים בקשר לעסקה נעשו מכספי פיקדון ב) )  מעיסקאות כאמור בסעיף קטן

״.  לא תושב.

 תיקון סעיף 30 5. בסעיף 30(א)(1) להיתר הכללי, בסופו יבוא:

ו זה, ״עסקה מותרת״ - למעט עסקה שהותרה לתושב ישראל לפי סעיף 35 או 36״. י  ״לענ

 1 סייח התשל״וו, עמ׳ 108 ועמי 206! התשמ׳׳ח, עמ׳ 23.

 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1006! התשנ״ב, עמ׳ 469.
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 6. במקום סעיף 39א להיתר הכללי יבוא: החלפת סעיף 39א

 ״פקדו! לא תושב 39א. (א) מותר לתושב חוץילהפקיד מטבע ישראלי בפיקדון מיוחד שייקרא
רות אלה: ) פיקדון לא תושב (שקלים), ובלבד שכל הזיכויים בו ייעשו ממקו מ י ל ק ש ) 

 (1) המרה מכספי פיקדון לא תושב של תושב החוץ!

בל מסוחר מוסמך לפי סעיף 43(ב)(16):  (2) הלוואה שקי

ת כנגדו מטבע חוץ ו  (3) מטבע ישראלי שמותר לתושב החוץ לקנ
 ולהפקידו בפיקדון לא תושב!

 (4) מטבע ישראלי שהועבר מפיקדון לא תושב (שקלים) אחר!

 (5) ריבית שנתקבלה על הפיקדון.

ב או לזמן שאינו  (ב) פיקדון לא תושב (שקלים) יכול שיהיה לזמן קצו
ם כסי נ )  קצוב, ובלבד שלא יהיה פיקדון צמוד כמשמעותו בהוראות בנק ישראל

. 3  נזילים), התשל׳׳א-1971

גד מטבע ת מסוחר מוסמך מטבע חוץ כנ ו  (ג) מותר לתושב חוץ לקנ
 ישראלי המופקד בפיקדון לא תושב (שקלים), ולהפקידו בפיקדון לא תושב.

 (ד) דין תשלום שבוצע בהעברה בנקאית מפיקדון לא תושב (שקלים)
 לפיקדון של תושב ישראל, כדין תשלום, קניה, או רכישה, מכספי פיקדון לא

 תושב:

 (ה) דין משיכה במזומן מפיקדון לא תושב (שקלים), כדין המרת מטבע
 חוץ לעניו סעיף 24(ג)(1).״

 7. בסעיף 43(ב) להיתר הכללי - תיקון סעיף 43

 (1) בפסקה (3), בסופה יבוא ״ולשלם ריבית במטבע ישראלי, על פיקדון כאמור!״!

 (2) במקום פסקה (16) יבוא:

 ״(16) לתת לתושב חוץ הלוואה במטבע ישראלי ובלבד שההלוואה תופקד בפיקדון
 מיוחד לפי סעיף 39א ולא תיפרע אלא בהעברה מפיקדון כאמור, ואם שועבדו נכסים
יות להבטחתה, הם יהיו כאלה הניתנים למימוש במטבע חוץ שמותר  או נתקבלו ערבו

 להפקידו בפיקדון לא תושב!״.

נואר 1992). תחילה  8. תחילתו של היתר זה ביום כ״ה בשבט התשנ״ב (30 בי

ו מיום תחילתו של היתר זה ואילך. תחולה ל על תמורה או הכנסה שנתקבל  9. הוראת סעיף 2 תחו

 י״א בשבט התשנ״ב (16 בינואר 1992)
 (חמ 3-419)

י נ ו ר צ ד ח ד ו  ע
 המפקח על מטבע חוץ

 ק״ת הושל״א, עמ׳ 690! התשנ׳׳ב, עמ׳ 461.
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 החלטת מימון מפלגות (סכומי תרומה מוכית), התשו,״ב-992ו

1 (להלן - החוק),  בתוקף סמכותה לפי סעיף 8(ד) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג־1973
 מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 שינוי סכומים 1. הסכומים האמורים בסעיף 8(ב) ו־(ג) לחוק ישונו בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן,
 ולפיכך יהיו, מתחילת שנת 1992 -

 (1) הסכום האמור בסעיף 8(ב) - 27,240 שקלים חדשים!

 (2) הסכום האמור בסעיף 8(ג) - 54,480 שקלים חדשים.

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-66)

ן מ ד ל ב פ א ה ז ש  מ
 יושב ראש ועדת הכספים

 ס׳׳ח וזתשל״ג, עמ׳ 52¡ התש׳׳ן, עמ׳ 104.

 תיקון טעות

 בכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(תיקון), התשנ״ב-1991, שפורסמו בקובץ *
 התקנות 5407, התשנ״ב, עמ׳ 570, בסעיף 1, בפסקה (2) של הגדרת ״עובד״, במקום ״(להלן - עובד

 מקומי ישראל)״ צ״ל ״(להלן - עובד מקומי ישראלי)״.

 (חמ 3-1588)
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