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 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גילון״) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979', ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גילוף׳), התש״ן-1990 (להלן - התקנות

 העיקריות) -

 (1) בהגדרת ״ממוצע תשואות משוקלל״, בסופה יבוא ״ובתקופה שבה אין מילוות

 קצרי מועד בבורסה או שסכום המילוות אינו מהותי - שיעור ריבית החח״ד היציגה

 הממוצעת לחדשיים שלפני החודש שבו חל מועד תחילת תקופת הריבית!״!

 (2) בהגדרת ״ריבית משתנה״, במקום הסיפה המתחילה במלים ״בתקופה שבה׳׳

 יבוא ״בתוספת שיעור שיקבע שר האוצר או מי שהוא הסמיכו, במועד הוצאת

 הסדרה, ושלא יעלה על 4%.״.

 תיקון תקנה 7 2. בתקנה 7(ב) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״בהתחשב בשיעור

 ממוצע התשואות״ יבוא ״בהתחשב בשיעור הריבית המשתנה״.

 י״ד באייר התשנ׳׳ב (17 במאי 1992)

י ע ד ו ק מ ח צ  >חמ 3-950) י

 שר האוצר

 סייח התשל״ט, עמ׳ 112; התשמ׳׳ח, עמ׳ 211.
 ק״ת התש״ן, עמ׳ 982.

 צו עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הודאת שעה) (שירותים ציבוריים)
 (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) להגדרת ״מגזר עסקי״ שבסעיף 1 לחוק לעידוד המגזר העסקי

, אני מצווה לאמור:  (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ׳׳א-11991

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו עידוד המגזר העסקי(קליטת עובדים)(הוראת שעה)(שירותים ציבוריים),

 התשנ״ב-21992 (להלן - הצו העיקרי) -

 (1) בפסקה (14), בתחילתה, במקום ״בתי חולים״ יבוא ״בתי אבות ובתי חולים״

 ובסופה יבוא ״בהיקף שלמעלה מ־30% מפעילותם״;

 (2) בפסקה (29), בסופה יבוא ״או שלמעלה מ־30% מפעילותן במתן שירותים

 לרשות המקומית״!

 (3) אחרי פסקה (33) יבוא:

 ״(34) חברות שלמעלה מ־30% מפעילותן במתן שירותים לממשלה״.

 ה׳ באייר התשנ״ב (8 במאי 1992)

י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 0-2326 י

 שר האוצר

 1 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 201! התשנ״ב, עמ׳ 163.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 231.
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 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מס׳ 4), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-

 1968 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון התוספת

, בסופה יבוא:  התשל״א-21972

 ״129 מכללה טכנולוגית אשדוד

 130 אורט, קרית חינוך, רמת גן

 131 סמינר תורני לבנות, אופקים״

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ב. תחולה

 י״ב בניסן התשנ״ב (17 באפריל 1992)

ר י מ ק ש ח צ מ .3-912) י « 
 שר העבודה והרווחה

 1 ם׳ח התשכ״ח, עמי 108: התשנ״א, עמ׳ 168.

ת התשל״א, עמי 1458: החשנ״ב, עמ׳ 386, 713 ו־900.  2 ק׳

 צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי גפט)(מס׳ 8),
 התשנ״ב-992ז

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

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

 ״חייו: בהיטל הבטחה״ - 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

 פנהל 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

 ק״ל 5.56 3.62

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על

 85 ואינו עולה על 91

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 5.71 2.94

 .:נזין נטול עופרת ק״ל 30.48 30.62

 1 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 38.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ת׳ סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 ד. סולר ק״ל 4.73 6.66

-  בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 4.73

-  בהזרמה ק״ל 4.73

-  במכליות ק״ל 4.73

 ה. קרוסין (נפט) ק׳׳ל 4.61 10.15

-  ו. דם״ל בהזרמה ק״ל 4.61

-  במכליות ק״ל 4.61

-  ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 1.00

 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

 ולייצוא ט.מ. י 1.00 ־

 ט. גז נפט מעובה -

-  בהזרמה ט.מ. 12.22

-  במילוי ט.מ. 12.22

־ מזוט ״1,500 (2.7%) -  י

 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

-  בחיפה ט.מ. 3.25

-  באשדוד ט.מ. 3.25

 לצרכן אחר -

-  בחיפה ט.מ. 3.25

-  באשדוד ט.מ. 3.25

 יא. מזוט ״4,000: (2.7%) -

-  לחברת החשמל ט.מ. 3.06

 לצרכן מעל 25,000 טוך לשנה -

-  בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06

-  בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 3.06

-  באשדוד ט.מ. 3.06

 לצרכן אחר -

-  בחיפה ט.מ. 3.06

-  באשדוד ט.מ. 3.06

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -

- 14.62 80/100 ,60/70 ,40/50 

-  ה.ג־3, ה.ב־5 14.62

-  בלתי מנושף 14.62
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 3, (א) היטל הבטחה ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי מועד ואופן
ל ט י ם ה ו ל ש . ת  חוק הבלו על דלק, התשי״ח-21958

 י הבטחה

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

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר א׳ התשנ״ב (1 במרס 1992). תחילה

 כ״ו באדר א׳ התשנ״ב (1 במרס 1992)

 (חמ 152!:-3)

ר י מ ק ש ח צ י י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר שר האנרגיה והתשתית
 2 סייח וזתשי״ח, עמי 160.

 צו היטלי סחר (שיעוד היטל בטחה על מוצרי נפט) (מס׳ 9),
 התשנ״ב-1992

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

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

 ״חייב בהיטל הבטחה״ - כל אחת מחברות אלה: פז חברת נפט בע״מ! דלק חברת הדלק הישראלית

 בע׳ימ: סונול ישראל בע״מ! בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 מנהל המינהל!

 ״היטל בטחה״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען ספיגה או מ;יעה של רווח היטל בטחה

 עודף ה:ובע 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

 35 ואינו עולה על 91 ק״ל 3.81 0.49

 בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 3.40 3.97

 בנזין נטול עופרת ק״ל 28.96 27.63

 סולר ק״ל 5.10 7.02

-  בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 5.10

-  בהזרמה ק״ל 5.10

-  במכליות ק״ל 5.10

 קרוסין (נפט) ק״ל 1.79 7.34

-  דס״ל בהזרמה ק״ל 1.79

-  במכליות ק״ל 1.79

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 38.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט. מ. 1.00

 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

-ולייצוא ט.מ. 1.00

 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. 3.25

 באשדוד ט.מ. 3.25

 לצרכן אחר -

 בחיפה ט.מ. 3.25

 באשדוד ט. מ. 3.25

 יא. מזוט ״4,000: (2.7%) -

 לחברת החשמל ט.מ. 3.06

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -

 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06

 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 3.06

 באשדוד ט. מ. 3.06

 לצרכן אחר -

 בחיפה ט. מ. 3.06

 באשדוד ט.מ. 3.06

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -

14.62 80/100 ,60/70 ,40/50 

 ה.ב־3, ה.ב־5 14.62

 בלתי מנושף 14.62

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

. ל חוק הבלו על דלק, התשי״ח-21958 ט י ״ ה ל ״ " 

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

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992).

 כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992)

 (חמ 3-2152)

ר י מ ק ש ח צ י י ע ד י ק מ ח צ  י
• שר האוצר שר האנרגיה והתשתית 1 ׳ 6° מ ע

 2 ס׳׳ח התשי׳׳ח, 
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 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 2), התשנ״992-3ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954', לאחר התייעצות עם

 הועדה, ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א~21971 (להלן - ההוראות תיקון סעיף 1
 העיקריות), בהגדרת ״פקדון צמוד למדד״, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) במשך תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה

 שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל

 הלוואה כנגדו, ובפועל הפקדון לא נפרע ולא נתקבלה הלוואה כנגדו לפני תום

 התקופה המזערית האמורה!״.

 2. בסעיף 4 להוראות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 4

 ״(2) פקדון מתאגיד בנקאי אחר או מתאגיד בנקאי מיוחד!׳׳.

 3. בסעיף 6(6) להוראות העיקריות - תיקה סעיף 6

 (1) במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

 ׳׳(ג) פקדון צמוד למדד -

 (1) לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים 4

 (2) לתקופה שלא תפחת משבוע אך תפחת משלושה חודשים 6

 (3) אחר 8״!

 (2) בפסקת משנה (ה), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת ״פקדון צמוד למדד״

 למעט פסקה (2) שבה -

 (א) לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים 4

 (ב) לתקופה שלא תפחת משבוע אך תפחת משלושה חודשים 6״.

 4. בסעיף 21ג להוראות העיקריות, בכל מקום, במקום ״פקדונות צמודים לטווח ארוך״ יבוא תיקון סעיף 21ג
 ״פקדונות צמודים למדד״ ובמקום ״פקדון צמוד לטווח ארוך״ יבוא ״פקדון צמוד למדד״.

 5. האמור בסעיף 4(5) להוראות בנק ישראל(נכסים נזילים)(תיקון), התשנ׳׳ב-31991 - בטל. תיקון הוראות
 התשנ״ב

 6. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ה באייר התשנ״ב (28 במאי 1992). תחילה

 ט״ז באייר התשנ״ב (19 במאי 1992)
ל ק נ ר ב פ ק ע  (חמ 3-106) י

 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192¡ התשמ׳׳ח, עמ׳ 239.

 2 ק׳׳ת התשל׳׳א, עמ׳ 690: התשנ״ב, עמ׳ 461.

 נ ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 461.
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ס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)  הודעה מ
 (שיעורי אגרה), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה
 לקבילות פנקסים), התשל״ח~1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 עדכון אגרה 1. נוסח תקנה 6(א) לתקנות הוא מיום כ׳׳ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992) כך:

 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 110 שקלים חדשים.״

 ח׳ באייר התשנ״ב (11 במאי 1992)

ש י ב ה ג ש  (חמ 3-509) מ

 נציב מם הכנסה

 ק״ת התשל׳׳ח, עמי 1998: התשנ״א, עפ־ 882.

 הודעת סרטי ראינוע (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשמ״ד-1984' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1992 לעומת המדד לחודש יולי 1991 יהיה

ה נוסח תקנה 1(ב) לתקנות, החל ביום ב׳ באייר התשנ״ב (5 במאי 1992) כלהלן: ר ג  א

 ״(ב) הוגשה בקשה למתן שירות כמפורט להלן, ישלם המבקש אגרות אלה:

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

 1. היתר להצגת סרט חדשות 110

 2. היתר להצגת סרט קצר שאינו עולה על 4 םלילים 110

 3. היתר להצגת סרט העולה על 4 סלילים

 עם או בלי הספיח שלו 445

 4. עותק של היתר להצגת סרט 55

 5. היתר להצגת ספיח (כאשר הבקשה מוגשת בנפרד
 מהבקשה למתן היתר להצגת סרט) 110"

 ז׳ באייר התשנ׳׳ב (10 במאי 1992)

י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  (חמ 3-1040) ע

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשמ״ד, עמי 887: התש״ן, עמי 467: התשנ״ב, עמ׳ 410.

 1112 קובץ התקנות 5445, ב״ה באייר התשנ״ב, 28.5,1992
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