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 תקנות מם הכנסה (ניבוי מריבית והפרשי העמדה)(תיקון), התשג״ו-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 64 ו ו־243 לפקודת מם הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(א) לתקנות מם הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), התשל״ז-21977,
 בפסקה (2), במקום ״ולגבי״ יבוא ״לגבי״ ובסופה יבוא ״ולגבי ריבית כמשמעותה בתקנה 3
 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל פקדון צמוד מדד), התשנ״ה-

 995 ו5״.

 ג׳ בכסלו התשנ״ו(26 בנובמבר 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-1740) א

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2369; התשנ״ב, עמי 289ו.

 ג ק״ת התשנ״ד, עמי 1355.

 תקנות מם הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות)(תיקון),
 התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו־243 לפקודת מם הכנסה1, אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל״ה-21975,
 בסופה יבוא:

 מכונה להוצאת
 שנת מס קופה רושמת כרטיס נסיעה מסופון
"6,500 2,900 4,500 1995" 

 ג׳ בכסלו התשנ״ו(26 בנובמבר 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-309) י א

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו.

 תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה) (תיקון),
 התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) שבפרט 3 לתוספת הראשונה של דבר המלך על הטיס
 במושבות (הטלת חוקים), 1937י, סעיף 14 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו2,

 וסעיף 30 לחוק הטיס, 51927, אני מתקין תקנות אלה:

 עייר 1937, תום׳ 2, עמי 563.
 2 ע״ר 2, התש״ח, תוס׳ אי, עמי 1; סייח התשמ״א, עמי 306.

 י חוקי א״י, כרך ג; עמי 2551; ס״ח התשל״ז, עמי 182; התשנ״ב, עמי 168.
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 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), תיקון תקנה ו
 התשנ״ג:-1992" -

 (ו) במקום הגדרות ״מעץ (מיתקן עזר לניווט)״ ו״מיתקן עזר לטיסה״ יבוא:

 ״״מיתקן עזר לטיסה״ - בהגדרתו בתקנות הפעלה:

 ״מיתקן עזר לניווט (מעץ)״ - כהגדרתו בתקנות הפעלה:״;

 (2) הגדרת ״תקנות הבטיחות״ - תימחק.

 2. תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ט בחיצון התשנ״ו(22 בנובמבר 1995)
 (חמ 3-2321)

סר י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 4 ק״ת דתשנ״ב, עמי 1046; התשנ״ה, עמי 1504.

 עו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 2), התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א^) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, אני מצווה לאמור:

 1. בתקן ישראלי ת״י 1317 - סוללות ברזלים ממתכת - טבת התשמ״ט (דצמבר 988ו)/ פטור מדרישות
ו ק ת  הדרישות שבסעיפים המפורטים בתוספת לא תחייבנה במשך 90 ימים מיום פרסום צו זה ב

 ברשומות.

 תוספת

 הסעיף תיאור הדרישות

 201 צורה ומידות
 המידות כמתואר בציור 1 פרט ״א״
A ו־)1. l , A 3 > A2  ובטבלה 2: 6 <

 207 ראש הברז

 210 אטמים - כבל הנוגע לחומר ממנו עשויים אטמי ראשי הברז,
 למעט הדרישה לאי רעילות ולהיתר השימוש במי שתיה

 כ״ו בחשון התשנ״ו(19 בנובמבר 1995)
 (חמ 3-95)

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמי 34.
 י״פ החשמ״ט, עמי 3646.
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי
 לג׳יפ ״סופה״), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7̂(x1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1986', אנו קובעים לאמור:

 1. המחיר המרבי לג׳יפ ״סופה״ מתוצרת ״מפעלי נצרת״ יהיה 88,310 שקלים חדשים.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב״ב בחשון התשנ״ו(15 בנובמבר 1995).

 כ״ג בתשרי התשנ״ו (17 באוקטובר 1995)
 (דומ 3-1978)

ר ס י ל ק א ר ש חט י ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר התחבורה

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (תעריפי תשתית
 במשק הדלק), התשנ״ו-995ד

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)'(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-985וי, אנו מצווים לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״חברת תשתית״ - בל אחד מאלה:

 (ו) בתי זיקוק לנפט בע״מ!

 (2) תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ:

 (3) קו מוצרי דלק בע״מ:

 (4) חברה מאוחדת ליצוא נפט בע״מ:

 (5) פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע״מ:

 (6) גוף הנותן אחד או יותר משירותי תשתית לאחר;

 ״נפט גולמי״ - נפט ניגר (הידרוקרבונטים), ובן אספלט ופחמימנים של נפט כשהם מומסים
 בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו, בין שהנפט הובא מחוץ לארץ ובין שהופק

 בישראל;

 ״מוצרי נפט״ - בנזין לסוגיו, נפטא, קרוםין, סולר לסוגיו-,

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״מקדם ההפחתה השנתי״ - כמפורט בסעיף 4;

 ״שירות תשתית״ - אחד או יותר מהשירותים המפורטים בתוספת הראשונה;

 ״המנהל״ - מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית.

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
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 י ־

 מחיר מרבי לג׳יפ

 תחילה



 עדכון מחירים
 לשירותי תשתית

 מקדם ההפחתה
 השגתי

 פרסום עדכון
 מחירים לשירותי

 תשתית

 הפחתת מחירים

 עלויות נוספות

 שירות אחסון

 אחסון בצנרת

 חיוב בגין
 הזרמה בצנרת

 2. חברת תשתית תגבה עבור שירות תשתית את המחיר הנקוב לצדו של השירות
 בתוםנ!ת השניה, כפי שיעודכן בהתאם להוראות צו זה (להלן - מחירים לשירותי

 תשתית).

 3. (א) שר האנרגיה והתשתית ושר האוצר יעדכנו את המחירים לשירותי תשתית
 אחת ׳לששה חודשים או אם המדד, בניבוי החלק היחסי של מקדם ההפחתה, יעלה ביותר

 מ־4 אחוזים מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם (להלן - העדכון).

 (ב) העדכון יהיה על בסים השינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד
 תחילתו של צו זה או מועד העדכון הקודם, לפי הענין, ובין המדד שפורסם לאחרונה לפני
 העדכון; ובניכוי החלק היחסי ממקדם ההפחתה השנתי לפי התקופה שחלפה מיום העדכון

 הקודם.

 4. מקדם ההפחתה השנתי יהיה כמפורס להלן:

 (ו) לגבי שירותי אחסון - 0.8 אחוז;

 (2) לגבי שירותי תשתית במזוט - 0.8 אחוז:

 (3) לגבי כל שירות תשתית שאינו מנוי בפסקאות (ו) ו־(2) - 2.6 אחוז.

 5. נוסח התוספת השניה בפי שהשתנתה על פי האמור בסעיף 3 יפורסם בשלושה
 עתוניים יומיים וברשומות: תחילתם של המחירים המעודכנים לשירותי תשתית תהיה ביום

 פרסומם בעתונים.

 6. חברת תשתית רשאית לגבות מחיר הנמוך מן הנקוב בתוספת השניה לשירות תשתית
 אם קיבלה לבך אישור מאת המנהל: המחיר המופחת יפורסם בידי החברה בשלושה עתונים

 יומיים.

 7. (א) מחירי שירותי תשתית המפורטים בתוספת השניה אינם כוללים עלויות של
 חברו! התשתית לביטוח מלאי דלק וכן עלויות דלף במערכת (להלן - העלויות הנוספות).

 (ב) צו זה אינו חל על גביית תשלומים בידי חברת תשתית לגבי העלויות
 הנוספות.

 8. חברת תשתית תחייב צרכן בגין שירות אחסון שהיא נותנת לו, על פי שקלול הכמויות
 שאוחסנו עבורו במהלך חודש החיוב: חיוב הלקוחות יבוצע על בסיס מדידות במרווחי זמן

 שלא יעלו על שבעה ימים.

 9. חברת תשתית אינה רשאית לגבות תשלום עבור אחסון מוצרי נפט או נפט גולמי
 המצוי בצנרת.

 10. חברת תשתית רשאית לגבות תשלום עבור הזרמה של מוצרי נפט ונפט גולמי בצנרת
 ארצית כמפורט להלן:

 (ו) כאשר ההזרמה היא לכל יעד בדרום הארץ, לרבות ירושלים - יחושב מרחק
 ההזרמה לצורך חיוב באילו נעשה מתחנת קו מוצרי דלק בע״מ באשדוד:

 (2) כאשר ההזרמה היא לאתרים בילו ומסוף גלילות - יחושב מרחק ההזרמה לצורך
 חיוב על פי ממוצע המרחק משוקלל בכמויות המוזרמות בחודש החיוב מבית זיקוק

 חיפה ומבית זיקוק אשדוד-,
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 (3) כאשר ההזרמה היא במסלול שבו יש שני קווים מקבילים של צנרת - יחושב
 מרחק ההזרמה לצורך חיוב על פי ממוצע האורך של שני הקווים;

 (4) באשר ההזרמה היא מאתר פריקה נמלי - החיוב יתבצע על בסים מרחק
 ההזרמה שבין אתר הפריקה הנמלי לנקודת הניפוק.

 אי תחולה 11. צו זה אינו חל על -

 (ו) שירות תשתית שניתן על ידי חברת תשתית בקשר לעסקאות במוצרי נפט שאינן
 מיועדות לשוק המקומי, לרבות עסקאות במעבר; עסקאות כאמור טעונות אישור

 המנהל;

 (2) בעל זביון הרשאי לקבוע את תעריפיו על פי הזביון.

 מם ערך מוסף 12, תעריפי שירותי התשתית הנקובים בתוספת, אינם כוללים את המם המוטל על פי חוק
 מם ערך מוסף, התשל״ו-5ד219.

 תחילה 13. תחילתו של צו זה ביום ר באלול התשנ״ה (ו בספטמבר 1995).

 תוספת ראשונה

 שירותי תשתית

 (סעיף ו)

 1. אחסון נפט גולמי/שארית אטמוספרית/מזוט:

 2. אחסון מוצרי נפט;

 3. ניפוק מזוט למכליות כביש ולרכבות;

 4. ניפוק מוצרי נפט במכליות בביש וברכבות:

 5. שאיבת מוצרי נפט ומזוט-,

 6. הזרמת נפט גולמי ושארית אטמוספרית (בלחץ נמוך);

 7. הולכת מוצרי נפט;

 8. הזרמת מוצרי נפט;

 9. פריקה וטעינה של מזוט בנמל דלק:

 10. פריקה/טעינה של מוצרי נפט בנמל דלק•,

 וו. פריקת מי־נטל ממכליות ים;

 12. הזרמה ומילוי של כלי שיט במזוט בנמל דלק;

 13. הזרמה ומילוי של בלי שיט במוצרי נפט בנמל דלק;

 14. פריקת נפט גולמי בשארית אטמוםפרית בטרמינל:

 15. אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית-,

 16. החזר הון בקווים לצרכנים סופיים.

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 52.
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 תוספת שניה

 מחירים לשירותי תשתית

 (סעיף 2)

 תעריף
 יחידת חיוב בש׳׳ח

 כולל אחסון תפעולי
 (מקדם הפחתה שנתי

 של 2.6 אחוז)

 כולל אחסון תפעולי
 והזרמה עד המיתקן

 המנפק. לא כולל
 שאיבה (מקדם הפחתה

 שנתי - 0.8 אחוז)

 לא כולל אחסון

 לא בולל אחסון

 (מקדם הפחתה שנתי
 0.8 אחוז)

4.98 

5.18 

5.88 

5.28 

14.87 

11.60 

 א. אווסון(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחסון נפט גולמי

 אחסון מוצרי נפט

 אחסון מזוט

 אחסון שארית אטמוספרית

 ט.מ/חודש

 ק.ל/חודש

 ט.מ/חודשל'

 ט.מ/חודש

 ק.ל

 ט.מ

 ב. ניו£וק

 ניפוק מוצרי נפט למכליות
 כביש :׳רכבות

 ניפוק מזוט למכליות
 כביש ורבבות תפעולי

 לא כולל שאיבה (מתייחס
 לקו בית זיקוק

 חיפה - אלרואי)

 ג. פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי - 2.6 אחוז)

 פריקת נפט גולמי ט.מ 3.22

 פריקת שארית אטמוםפרית ט.מ 3.37

 פריקת/טעינת מוצרי נפט ט.מ 3.54

 פריקת/טעינת מזוט ט.מ 2.96

 הזרמה ומילוי של כלי שיט בסולר
 בנמל דלק ט.מ 4.59

 הזרמה ומילוי של כלי שיט במזוט
 בנמל דלק ט.מ 4.45

 פריקת מי נטל ממכליות־ים ט.מ 3.15

 ד. ה״רטות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 הזרמת נפט גולמי ושארית

 אטמוספרית בלחץ נמוך ט.מ 1.07

 הולכת מוצרי נפט ק.ל 0.38
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 הערות
 תעריף
 שירות יחידת חיוב בש״ח

 הזרמת מוצרי נפט ק.ל א ק״מ 0.104

 שאיבת מוצרי נפט ממתקני אחסון ק.ל 1.48 חיוב צרכנים סופיים
 המחוברים בצנרת למסוף

 שאיבת מזוט ממיתקני אחסון ט.מ. 1.53 (מקרם הפחתה שנתי -
 0.8 אחוז)

 ה. הוצאות קבועות בקווים (מזוט)(מקדם הפחתה שנתי 0.8 אחוז)

 אחזקת קווים, בולל הגנה קתודית ק״מ שנה 11,258

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ שנה 25,711

 ו. הוצאות קבועות בקווים (מוצרי נפט)(מקדם הפחתה שנתי 2.6 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ/שנה 11,122

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ/שנה 25,400

 ו׳ באלול התשנ״ה (ו בספטמבר 1995)
 (חמ ו3-265)

ב א ב רה ם ( ב י י ג ה ) ש ו ח ט ג ש ן נ ו  ג
 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 הודעת מם שבח מקרקעין(מס רכישה), התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מס שבח מקרקעין(מס רכישה)(תיקון מס׳ 4),
 התשמ׳׳ד-984 ו י, אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומים 1. עקב שינוי המדד, עודכנו הסכומים הנקובים בתקנה 6ו(ב) לתקנות מם שבח מקרקעין
 (מס רכישה), התשל״ה-21974 (להלן - התקנות), מיום י״ח בתמוז התשנ״ה (6 ו ביולי 1995)
 ואילך כדלקמן: בתקנה 6ו(ב) לתקנות, בפסקאות(2) ו־(3), בכל מקום, במקום ״146,765 שקלים

 חדשים״ בא ״151,350 שקלים חדשים״.

 כ״ח בחשון התשנ״ו(21 בנובמבר 1995)
י ו ן ל ו ר ו  >חמ 3-232) ד

 נציב מם הכנסה

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1958.
 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 40: התשנ״ה, עמ׳ 1687.
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