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 עו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה)(תיקון),
 התשס״א- 2001

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשנ7״ד-984וי
 התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2(ג) לצו בתי המשפט (בתי המשפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה),
 התשמ״ג-83'9ו2, אחרי ״הרצליה״ יבוא ״בפר שמריהו״.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 ל׳ באב התשס״א (19 באוגוסט 2001)
 (דומ 3-1653)

 ס״דו התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 1042, התשמ״ה, עמי 965.

 תיקון סעיף 2

 עו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בתי משפט)(תיקון), התשס״א- 2001
, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י

 מצווה לאמור:

 שינוי השם 1. שמו של צו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בתי משפט), התשמ״ג-21983 (להלן -
 הצו העיקרי) יהיה ״צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות - הסמכת בתי משפט),

 התשמ״ג-983ו״.

 תיקון התוספת 2. בתוספת לצו העיקרי, אחרי ״קרית שמונה״ יבוא ״ראשון לציון״.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בכסלו התשם״ב (ו בנובמבר 2001).

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 ב״ג באב התשס״א (2 ו באוגוסט 2001)
 (חמ 3-341)

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 583.

 תקנות מם הכנסה (הנחות ממם בישובי גבול העפון)(תיקון),
 התשם״א- 2001

ו ו־243 לפקודת מס הכנסה', ולפי סעיף 2 לחוק הסדרים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו
 במשק המדינה (הנחות ממם הכנסה) (הוראת שעה), התשם״א-ו2200, ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממם בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-985ו3,
 במקום ״200/0״ יבוא ״25%״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלו ביום ו׳ בטבת התשם״א (ו בינואר 2001).

 ט״ז באב התשם״א (5 באוגוסט וסס2)
ם ו ל  נחמ 3-198) ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 סייח התשס״א, עמי 241.

 5 ק״ת התשמ״ו, עמי 159; התש״ם, עמי 572.
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 חובת החזקת
 מלאי ביטחוני

 חובת החזקת
 מלאי אזרחי

 תקנוו: ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 והמ ־יניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (החזקת מלאי ומלאי ביטחוני

 של דלק), התשס׳׳א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0ו ו־20 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגו. יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס״א- 2001' (להלן -
 החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הביטחון, ובהסכמתם לענין תקנות 2 ו־4, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״מלאי חירום״ - כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק
 הדייק), התשמ״ח-21988 (להלן - הצו);

 ״סולר הסקה״ ו״םולר תחבורה״ - כמשמעותם בתקן הישראלי 107: ״חומרי דלק פחמימניים:
 סול־ למנועי דיזל וסולר להסקה״5, והעומדים בדרישות התקן האמור.

 2. א) חברת דלק אשר ערב תחילתן של תקנות אלה החזיקה, לפי הוראות המנהל,
 מכוח נ עיף 9 לצו, או אחסנה בעבור חברת דלק אחרת -

 (ו) מלאי חירום של סולר או דלק סילונים במכלים סגורים, תמשיך להחזיקו או
 לאחסנו, לפי העגין, כמלאי ביטחוני, באותם מכלים ובאותם אתרים, שהודיע

 עליהם המנהל, ובהסכמת מנכ״ל משרד הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך,

 (2) מלאי חירום של דלק סילונים, שלא במכלים סגורים (להלן - מלאי דם״ל
 פתוח), תחזיק או תאחםן, לפי העגין, נוסף על האמור בפסקה (ו), 82 אחוזים
 ממלאי הדם״ל הפתוח כמלאי ביטחוני, במכלים ובאתרים שיודיע לה עליהם

 המנהל, בהסכמת מנכ״ל משרד הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך.

 ו ב) על מלאי ביטחוני, כאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות הצו, ככל שאינן
 סותרות הוראות בחוק או לפיו, כאילו היה מלאי חירום.

 ו ג) דלק שהחזיקה חברת דלק כמלאי חירום ערב תחילתן של תקנות אלה, שלא
 כאמור :פסקה (1) או(2) של תקנת משנה (א), לא יהיה מלאי ביטחוני או מלאי חירום.

 3. (א) חברה חבת רישום במרשם, העוסקת בשיווק סולר, בין אם היא מחזיקה מלאי
 ביטחוג׳ ובין אם לאו, תחזיק מלאי של סולר, שאיננו מלאי ביטחוני(להלן - מלאי אזרחי),

 בכמות השווה לגבוה מבין אלה:

 (ו) 2,300 טון סולר;

 (2) כמות השווה לכמות שהיא משווקת ב־45 ימים, מחושבת לפי ממוצע יומי
 של הניפוקים בעבורה במיתקני ניפוק בארבעת החודשים הראשונים של שנת
 2001, כשהיחס בין כמויות סולר הסקה וסולר תחבורה זהה ליחס הניפוקים

 שלהם, באמור, בעבור החברה.

 (:) חברה המחזיקה מלאי אזרחי תאחסנו באמצעות חברה העוסקת במתן שירותי
 תשתית(להלן - חברת תשתית), במיתקני אותה חברה, שהכיר בהם המנהל לענין זה, ואולם

 באישור מיוחד מאת המנהל תהיה רשאית לאחסן מלאי אזרחי גם במיתקנים אחרים.

 ם״ח ז תשס״א, עמ׳ 227.
 ק״ת ו תשמ״ח, עמי 998; התשנ״ב, עמי 92ג ועמי 1265: התשנ״ד, עמי 665.

 י״פ ה זשס״א, עמי 2820.
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 איכות הדלק 4. דלק המוחזק כמלאי או מלאי ביטחוני יוחזק במצב מוגמר, בלא צורך בעיבוד נוסף,
 מוכן לשימוש, ומתאים לדרישות התקינה והחקיקה הישראלית החלות עליו.

 תחילה 5. תחילתה של תקנה 3 ביום י״ד באלול התשס״א (2 בספטמבר 2001).

 י״ז באב התשס״א (6 באוגוסט 2001)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ 3-3111) א

 שר התשתיות הלאומיות

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(הגליל התחתון, תיקון),
 התשם״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 תיקון פרט >ט» 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2,
ה בפרט (טז) - נ ו ש * י ת ה פ ס ו ״  ב

 (1) בהגדרה מפה, אחרי ״ביום כ״ה באדר א׳ התש״ס (2 במרס 2000)״ יבוא• ״וכפי
 שתוקנה בתשריט החתום ביד שר הפנים ביום י׳ באב התשס״א (30 ביולי 2001)״;

 (2) במקום השטח המתואר לצד היישוב ארבל יבוא:

 ״הגושים: 15248, 15251, 15254, 15267, 17316, 17317, 17334 עד 17339 -
 בשלמותם.

 החלקות: 59,56,53,50,47,44,41,40,28,2,1, 71,68,65,62 וחלק מחלקות 24,9,
 29, 43, 46, 49, 52 בגוש 15249 כמםומן במפה•,

 2 עד 7, 9, 12, 15, 16 בגוש 15250 כמםומן במפה.״;

 (3) במקום השטח המתואר לצד היישוב הזורעים יבוא:

 ״הגושים: 15052, 15053, 15055 עד 15057, 15059, 15252, 15253, 15268, 15272 עד
 15276, 15278 - בשלמותם-,

 15058 פרט לחלקה• 18 וחלק מחלקות 2, 4, 15, 34 כמסומן במפה.

 החלקות: 21, 23, 24, 27 וחלק מחלקות 3 עד 8, 26 בגוש 15051 כמסומן
 במפה.״

 י׳ באב התשס״א (30 ביולי 2001)
י ש ו י ה י ל  >חמ 3-136) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשמ״ב, עמי 1686; התשנ״ח, עמי 508 ועמי 1120; התש״ס, עמי 439.

 אברזת העיריות (שינוי תחום עיריית טבריה), התשס״א- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר
 של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מבריז לאמור:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 ו. ג מקום תחום עיריית טבריה המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא: תיקון התוספת

 ״הגושים: 15001 עד 15030, 15032 עד 15037, 15039 עד 15047״15062, 15063, 15067,
 15069 עד 15071, 15074 עד 15076, 15090, 15279 עד 15289, 15301, 15725 -

 בשלמותם.
 ל לקי הגושים: 15031, 15038, 15051, 15054, 15061, 15064, 15065, 15080, 15083, 15086,
 15089, 15250,15249, 15728,15346 כמםומן במפת תחום עיריית טבריה הערוכה
 בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ באב התשס״א (30
 ביולי 2001), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד

 הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרד עיריית טבריה.״

 י׳ באב התשס״א (30 ביולי 2001)
י ש ו י ה י ל  (ד!מ 1920 -3) א

 שר הפנים

 ק״ת ד תשל״ו, עמי 1888: התש״ם, עמי 2124.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח),
 התשס״א-2001

 בחוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996וי
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת
 קביעת ומת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשם״א-ו2200, תהיה רמת הפיקוח

 על מחיו י -

 (ו) סיגריות מסוג טיים 80 מתוצרת דובק בע״מ יצרני סיגריות:

 (!) סיגריות מסוג מרלבורו רגילה המיובאות בידי מנשה ח. אלישר בע״מ-,

 (O סיגריות מסוג קנט רגילה המיובאות בידי ט.ל.ש טבק יבוא שיווק והפצה
 בג״מ:

 פיקוח

 תחילה

 ל£י פרק ז׳ לחוק: דיווח על רווחיות ומחירים.

 תחילתו של צו זה ביום י״ז באב התשם״א (6 באוגוסט 2001).

 י״ג באב התשס״א (2 באוגוסט 2001)
 (חמ 2722• •3)

ם ו ל  ס י ל ב ן ש
 שר האוצר

ה א י צ י ק י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר

 סייח היזשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת הזשס״א, עמי 321.

 עו פילוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מם׳ 4), התשם״א- 2001

 בת קף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו'
 (להלן -- החוק), אנו מצווים לאמור:
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 1. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)2, תהיה
 רמת הפיקוח על מחירי מיונית מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית בע׳׳מ, בתקופה שמיום
 ו׳ באב התשס״א (26 ביולי 2001) עד יום י״א באב התשס׳׳א (31 ביולי 2001), לפי פרק ה׳

 לחוק.

 2. מיום י״ב באב התשס׳יא (ו באוגוסט 2001) תהיה רמת הפיקוח לפי פרק ד לחוק.

 ה׳ באב התשס״א (25 ביולי 2001)
 (חמ 3-2722)

ק י צ י ה א י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר

 הוראת שעה,

ם ו ל  ם י ל ב ן ש
 שר האוצר

 ק״ת התשנ״ח, עמי 747.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מם׳ 5), התשם״א-ו200

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996י
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בפרט 4 בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל
 פרק ו׳2, תהיה רמת הפיקוח על מחירי מרגרינה מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית בע״מ,
 בתקופה שמיום ו׳ באב התשם״א(26 ביולי 2001) עד יום י״א באב התשס״א (31 ביולי 2001),

 לפי פרק ה׳ לחוק.

 ה׳ באב התשם״א (25 ביולי 2001)
 (חמ 3-2722)

ם ו ל ש ן ב ל י ק ס י צ י א ה י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 קביעת רמת
 פיקוח

 הוראת שעה

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מם׳ 6), התשם״א-2001

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשג״ו-1996י
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בפרט 28 בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל
, תהיה רמת הפיקוח על מחירי אתילן מתוצרת חברת כרמל אולפינים בע״מ, בתקופה  פרק ר2
 שמיום ב״א באב התשס״א(10 באוגוסט 2001) עד יום כ״ז באב התשס״א (16 באוגוסט 2001),

 לפי פרק ה׳ לחוק.

 ב׳ באב התשם״א (9 באוגוסט 2001)
 (חמ 3-2722)

ה א י צ י ק י ל ם ד ו ל  ם י ל ב ן ש
 שרת התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח חתשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 הוראת שעה

 1040 קובץ התקנות 6123, י״א באלול התשם״א, 30.8.2001



 הודעה פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק
 מטוסים בנמל התעופה בן גורמן)(מם׳ 2), התשס״א- 2001

 בו;וקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי
 תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ״ו-1996' (להלן - הצו), אני מודיע

 לאמור:

קב שינויים במדד המחירים לצרכן בשער החליפין של הדולר ובכמויות הדם״ל, עדכון מחירים ; .1 
 החל ביום י״ב באב התשס״א(1 באוגוסט 2001) מחיר השירות כאמור בסעיף 2 לצו הוא 2.38

 סנט לג< לון.

 י״א באג התשס״א (31 ביולי 2001)
 >חמ 2722 ־3) ש ל מ ה ש ש

 מנהל מינהל הדלק

 1 י ק״ת ד תשנ״ו, עמי 1529; התש״ם, עמי 872.

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים
 בנמל התעופה בן גוריון)(מס׳ 2), התשם״א- 2001

 בח־קף סמכותי על פי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות
(להלן - הצו), אני מודיע כי התל  תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ״ו-1996י
 ביום י״ג באב התשס״א (1 באוגוסט ו200) מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט

 להלן:

 כמות תדלוק שנתית
 לערכן סופי מחיר

 (באלפי גאלון) בסנט לגאלון

 בעד כל גאלון -

 מ־1 עד 300 8.09

 מ־ו30 עד 5,000 5.85

 מ־ 5,001 עד 25,000 3.87

 מעל 25,000 1.92

 י״א באב התשס״א (31 ביולי 2001)
ש ה ש מ ל  (חמ 3-2722) ש

 מנהל מינהל הדלק

 י ק״ת התשנ״ו, עמי 1530; התש״ס, עמי 872.

 הודער מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים ביתיים)(מס׳ 2),
 התשס״א- 2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
 (חפצים ביתיים), התשל״ג-1973י (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 י ק״ת הו של״ג, עמי 1757; התשס״א, עמי 196.

 קובץ התק:ות 6123, י״א באלול התשם״א, 30.8.2001 ו 04 ו



 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים בתקנה 3(א) לתקנות
 הוא בך:

 מיום י׳ בתמוז התשס״א (ו ביילי 2001), .במקום ״664,144 שקלים חדשים״ יבוא
 ״668,900 שקלים חדשים״.

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות יבוא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ו־ג)

 תפעימ ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

 עדכון סכום
 מרבי לביטוח

 תיקון סכום
 פריטי חפצים

 ביתיים

 למבוגר הגר עם
 זוג או עם יחיד
 מיום 1.7.2001

 לכל ילד
 מיום 1.7.2001

 לזוג נשוי או
 להורה יחיד
 מיום 1.7.2001

 ליחיד
 הפריט מיום 1.7.2001

8,437 
5,251 

5,406 

"2,943 

5,769 

1,575 

690 

1,472 

28,537 

10,501 

41,186 

16,054 

16,502 

5,251 

33,978 

6,689 

 רהיטים

 בגדים
 מכשירי חשמל

 ואלקטרוניקה

 חפץ ביתי אחר

ן ל פ ן ק ת נ ו ה  י
 נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

 ב״ז באב התשס״א (16 באוגוסט 2001)
 (חמ 3-206)

 הודעת החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך)(עדכון אגרה),
 התשם״א- 2001

 בהתאם לתקנה 28(ד) לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ״ז-987ו
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכום ו. עקב עליית המרד לחודש יולי ן200 לעומת המדד לחודש יולי 2000, יעודכן ביום י״ד
ה בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר ו200) גובה האגרה לקבלת היתר כמפורט בתקנה 28(א) י ג  א

 לתקנות, לסכום של 107 שקלים חדשים.

 ל׳ באב התשס״א (19 באוגוסט 2001)
י ק ס ב ו ר י מ ר נ י מ י ד ל  (חמ 3-1911) ו

 מנהל עניני חשמל

 י ק״ת התשמ״ז, עמי 35; התש״ם, עמי 880.

 תיקון טעות
 בסעיף 1 לצו מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(התליית תחולתם של סעיפים 4 ו־5),
 התשס״א- 2001, שפורסם בקובץ התקנות 6090, התשם״א, עמי 501, במקום ״בשנת המס 2000״

 צריך להיות ״בשנת המס 2001״.
 (חמ 3-2494)
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