
 רשומות

 קובץ התקנות
ו 5781 ו בספטמבר 1996  י״ז באלול התשנ־

 עמוד
 צו מילווה קצר מועד(הגדלת םבומ המילווה)(מם׳ 2), התשג־ו-996 ו 528 ו

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון מם׳ 2) (תיקון), .
 התשנ״ו-996 ו 1528

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירות תדלוק למטוסים ושירותי תשתית
 לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בךגוריון), התשנ״ו-996 ו 1528

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל
 התעופה בן־גוריון), התשנ״ו-&199 1329

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה
 בן־גוריון), התשנ״ו-996 ו 530 ו



 צו מילווה קצר מועד (הגדלת םבום המילווה)(מס׳ 2), התשג״ו-996ו

(להלן - החוק), י  בתוקף סמכותי לפי סעיף מד) לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-984ו

 אני מעווה לאמור:

 ו. סכום המילווה הנקוב בסעיף ו(א) לחוק כשיעורו המעודכן ערב תחילתו של צו זה,

. 2  יוגדל בסכום נוסף של 400 מיליון שקלים חדשים

ד ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר

 ד׳ באלול התשנ״ו(9ו באוגוסט 996ו)

 (חמ 3-2118)

 םי׳ח התשמ״ד, עמי 69; התשנ״ו, עמי 376.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 1492.

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מם׳ 2) (תיקון), התשג״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 371 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשנ״ה-1995', אני מתקין תקנות אלה:

(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון  1 . בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי

, במקוים הסיפה המתחילה במילים ״עד יום י״ז בתשרי התשנ״ז״ יבוא  מס׳ 2), התשנ״ו-21995

 ״והן יחולו על דמי הביטוח שישתלמו בעד התקופה שמיום התחילה ואילך״.

י ש ו י ה י ל  א

 שר העבודה והרווחה

 כ״ו באב התשג״ו (.?1 באוגוסט 1996)

 (חמ 3-912)

 ס״וז התשג״ה, עמי 207; ס״ח התשג״ו, עמי 189.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 172.

ת סכום ל ד ג  ה
וה לו  המי

ה ג נ ק  תיקון ת

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירי שירות תדלוק למטוסים ושירותי
ת לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן־גוריון), התשנ״ו-996ו  תשתי

, 7 ו־29 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ^ א )  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6

(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: י  התשנ״ו-996ו

 ו. בצו זה -

 ׳דלק סילונים״ - קרוםין המשמש לתדלוק מטוסים;

 ״שירותי תשתית לתדלוק מטוסים״ - אחסנת דלק סילונים, הוספת תוספים לדלק סילונים

 שאיבה והזרמה של דלק סילונים מחוות המכלים בנמל התעופה בךגוריון;

 ״שירות תדלוק למטוסים״ - מילוי מכלי מטוסים בדלק סילונים באמצעות באוזרים,

 דיםפגסרים או אמצעי ייעודי אחר.

 2. החוק יחול על השירותים האלה בנמל התעופה בן גוריון:

ת לתדלוק מטוסים;  (ו) שירותי תשתי

 (2) שירות תדלוק למטוסים.

לת החוק  תחו

 סייח התשנ״ו, עמי 192.

 1528 קובץ התקנות 5781, י״ז באלול התשנ״ו, 1.9.1996



. (א) רמת הפיקוח על השירותים האמורים בסעיף 2 תהיה קביעת מחירים לפי פרק רמת הפיקוח 3 
 ח׳ לחוק.

 (ב) מי שנותן שירותים כמפורט בסעיף 2 ידווח למפקח אחת לשנה על רווחיותו,

 בהתאם לתקנות לפי סעיף 29 לחוק.

 י״ב באלול התשנ״ו(27 באוגוסט 1996)

 (חמ 2722-ג)

ד ו ד י ר ן מ ן ד ו ר ש ל א י ר  א

ות הלאומיות שר האוצר  שר התשתי

ת לתדלוק מטוסים  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחיר שירותי תשתי
 בנמל התעופה בן־גוריון), התשנ״ו-1996

, 1 0 1 ק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים) 2 ו ח ל x  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1

, אנו מצווים לאמור:  הח.שנ״ו-996וי

 1. בצו זה - הגדרות

 ״».לון״ - גאלון אמריקני:

-דלק סילונים״ - קרוסין המשמש לתדלוק מטוסים:

ות הלאומיות:  ״המנהל״ - מנהל מינהל הדלק במשרד התשתי

ת מחירי שירותי תדלוק מטוסים כאמור בסעיף 3;  ״יום העדכון״ - היום שבו יש לעדכן א

 ״יום העדכון הקודם״ - יום העדכון האחרון שלפני יום העדכון;

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

 ״מדד העדכון״ •- המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון (בנקודות) מחולק במדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם (בנקודות);

 ״מקדם העדכון״ - מדד העדכון מחולק בשער העדכון, בניכוי 1;

 ״מקדם התאמת כמויות־׳ -- מחצית משיעור הגידול בכמויות הדלק שסופקו בשנה

 שהסתיימה לפני יום העדכון ביחס לשנה שקדמה לה:

 ״סנט״ - סנט של דולר אמריקני;

 ״פרסום בעיתון״ - פרסום בשלושה עיתונים יומיים בשפה העברית:

ת לתדלוק מטוסים״ - אחסנת דלק סילונים, הוספת תוספים לדלק סילונים,  ״שיו־ותי תשתי
 שאיבה והזרמה של דלק סילונים מחוות המכלים בנמל התעופה בךגוריון:

ת לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בךגוריון:  ״השירות״ - שירותי תשתי

 ישער החליפין׳ ליום מסוים״ - שער החליפין היציג של דולר אמריקני שפרסם בנק ישראל

 לאחרונה לפני אותו יום;

 ״שער העדכון׳ - שער החליפין ליום העדכון מחולק בשער החליפין ליום העדכון
 הקודם.

 2. מחיר השירות יהיה 4 סנט לגאלון, כשיעורו המעודכן לפי הוראות צו זה (להלן _ מחיר השירות
 מחיר השירות).

, עמי 192.  י סייח התשנ״ו

 קובץ התקנות 5761, ייז באלול התשניו, 1.9.1996 529 ו



ו באוגוסט של כל שנה, כמפורט להלן: ־ ו בפברואר וב־ . מחיר השירות יעודכן ב 3 
 (ו) ב־1 בפברואר של כל שנה יעודכן מחיר השירות לפי מקדם העדכון ובניכוי

 מקדם התאמת כמויות:

־ ו באוגוסט של כל שנה יעודכן מחיר השירות לפי מקדם העדכון, ומהםכום  (2) ב

 שיתקבל ינוכה סכום ההפחתה השנתי: לענין זה -

 ״סכום ההפחתה השגתי״ - 0.2 סנט כשהוא מוכפל במקדם המדד הבסיסי מחולק

 במקדם השער הבסיסי ובניכוי מקדם התאמת הכמויות:

 , ״מקדם המדד הבסיסי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון (בנקודות)

 מחולק במדד לחודש מאי 996 ו (בנקודות);

 ״מקדם השער הבסיסי״ - שער החליפין ליום העדכון מחולק בשער החליפין ליום י״ד

 בתמוז התשנ״ו (ו ביולי 1996).

ת מחיר השירות בפי שהשתנה עקב עדכונו על פי  4. המנהל יפרסם בעיתון וברשומות א

ת התשלומים לפי סעיף 5: תחילתו של המחיר המעודכן תהיה ביום  האמור בסעיף ג וכן א

 הפרסום בעתון.

ת השירות אינו רשאי לגבות בעדו תשלום נוסף על מחיר השירות למעט  5. מי שנותן א

 תשלומים לרשות שדות התעופה, כפי שנקבעו בחוזה ההרשאה בין רשות שדות התעופה

 לנותן השירות.

ת המס המוטל על פי חוק מם ערך מוסף,  6. מחיר השירות אינו כולל א

 הח.של״ו-־975ו2.

 7. תחילתו של צו זה ביום י״ז באלול התשנ״ו(1 בספטמבר 1996).

ת  8. לעניין יום העדכון הראשון שלאחר חחילתו של צו זה יראו כיום העדכון הקודם א

ו ביולי 1996). )  יום י״ד בתמוז התשנ״ו

 י״ב באלול התשנ״ו(27 באוגוסט 1996)

 (דומ 3-2722)

ן מ ר י ד ו ר ן ד ו ר ל ש א י ר  א

ות הלאומיות שר האוצר  שר התשתי
, עמי 52.  2 סייח התשל״ו

 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים
 בנמל התעופה בךגוריון), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץ1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,

, אגו מצווים לאמור: י ו-996ו י  התשנ

 1. בצו זה -

 ״גאלוך - גאלון אמריקני;

 ״דלק סילונים״ - קרוסין המשמש לתדלוק מטוסים:

ות הלאומיות;  ״המנהל״ - מנהל מינהל הדלק במשרד התשתי

 י טייח התשנ״ו, עמי 192.

 קובץ התקנות 5781, י״ז באלול התשנ־ו, 1.9.1996



ת מחירי שירותי תדלוק מטוסים באמור בסעיף 3;  ״יום העדכון״ - היום שבו יש לעדכן א

 ״יום העדכון הקודם״ - יום העדכון האחרון שלפני יום העדכון:

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

 ״מדד העדכון״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון (בנקודות) מחולק במדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם (בנקודות);

 ״מקדם העדכון״ - מדד העדכון מחולק בשער העדכון, בניכוי ו;

 ״מקדם הפחתה שנתי״ - שני אחוזים לשנה;

 ״סנט״ - סנט של דולר אמריקני;

 ׳פרסום בעיתון״ - פרסום בשלושה עיתונים יומיים בשפה העברית;

 ״שירות תדלוק למטוסים״ - מילוי מכלי מטוסים בדלק סילונים באמצעות באוזרים,

 דיספנסרים או אמצעי ייעודי אחר;

 ״השירות״ - שירות תדלוק למטוסים;

 ״שער החליפין״ ליום מסוים - שער החליפין היציג של דולר אמריקני שפרסם בנק ישראל

 לאחרונה לפני אותו יום:

 ״שער העדכון״ - שער החליפין ליום העדכון מחולק בשער החליפין ליום העדכון

 הקודם;

 ״צרכן סופי״ - חברת תעופה, לרבות חברה אחרת שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה
 הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה

 כאמור.

 2. מחיר השירות ייקבע לפי המחיר לצרכן הסופי כנקוב לצדו של השירות בתוספת,

 בשיעורו המעודכן לפי סעיף 3 (להלן - מחיר השירות).

 3. (א) התברר ביום פרסומו של מדד כי מקדם העדכון, בניכוי החלק היחסי של מקדם
4 אחוזים  ההפחתה השנתי, לפי התקופה שחלפה מיום העדכון הקודם, עלה או ירד ביותר מ־

 או כ־ חלפו ששה חודשים מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם, יעודכן מחיר השירות ביום

 העבודה הראשון בחודש שלאחר יום פרסומו של מדד.

 (ב) עדכון מחיר השירות יהיה לפי מקדם העדכון בניכוי החלק היחסי ממקדם
 ההפחתה השנתי.

ת מחיר השירות כפי שהשתנה עקב עדכונו על פי  4. המנהל יפרסם בעתון וברשומות א

ת התשלומים לפי סעיף 5; תחילתו של המחיר המעודכן תהיה ביום  האמור בסעיף 3 וכן א

 הפרסום בעתון.

ה השירות אינו רשאי לגבות בעדו תשלומים נוספים על מחיר השירות, תשלומים נוספים  5. מי שנותן א
 למעט תשלומים לרשות שדות התעופה, כפי שנקבעו בחוזה ההרשאה בין רשות שדות

 התעופה לנותן השירות.

ת המס המוטל על פי חוק מס ערך מוסף, מס ערך מוסף  6. מחיר השירות אינו כולל א
. 2  התשל״ו-975ו

 2 סייח התשל־ו. עמ׳ 52.

ת ו ר י ש  מתיר ה

 עדכון מחיר
ת רו  השי

 פרסום הודעה.
 על עדכון

 מחיר השירות

 קובץ התקנות 5781, י״ז באלול התשנ״ו, 996 ו.1.9 1531



ה 7. תחילתו של צו זה ביום י״ז באלול התשג״ו(ו בספטמבר 996ו). ל י ח  ת

ת ת מעבר 8. לעגין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה יראו כיום העדכון הקודם א א ר ו  ה

־ד בתמוז התשנ׳־ו (ו ביולי 1996).  יום י

 תוספת
 (סעיף 2)

ת תדלוק למטוסים ו ר י ר ש י ח  מ

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי מחיר
 (באלפי גאלון) (בסנט לגאלון)

־ ו עד 300 9.50  עבר כל גאלון מ

־ 301 עד 5,000 6.87  עבור כל גאלון מ

־ 5,001 עד 25,000 4.56  עבור כל גאלון מ

 עבור כל גאלון מעל 25,000 2.25

 יי׳ ב באלול התשנ׳׳ו (27 באוגוסט 1996)

 (חמ 5-2722)

ד ו ד י ר ן מ ן ד ו ר ל ש א י ר  א

ות הלאומיות שר האוצר  שר התשתי

 532 ו קובץ התקנות 5781, י״ז באלול התשניו, 1.9.1996
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