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 קובץ התקנות
 י״ז נ:טבת התש״ן 5241 14 בינואר 1990

 עמוד

ת המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) רו  צו שי

 (תיקון), התש״ן-1990 258

, התש״ן־1990 258 ( ן קו (תי ת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) ע י ב ק ) ה ס נ כ  צו מס ה

, התש״ן-1990 . . 259 ( ן ת שעה)(תיקו א ר ו ה ) ( ל י ב ק ל מס מ ש ב ל ביטוח רפואי ו ש י ב ו כ י נ סה( נ ת מס הכ ו נ ק  ת

, התש״ן-1990 259 ( ן ן)(תיקו ר מהגשת דין־וחשבו ו ט פ ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ ק  ת

ן), התש״ן-1990 260 ניים)(תיקו את שי י בעד ביטוח רפו ו כ י נ סה( נ ת מס הכ ו נ ק  ת

ות מיוחדות), התש״ן-1990 . . 260 ־התרת זיכוי בעד הוצאות רפואי ת סכום לאי ע י ב ק ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ ק  ת

, התש״ן-&199 ־ . 260 ( ן קו ת לדירה מושכרת למגורים)(תי ח ר פ ו ע י ש ) ה ס נ כ ת מס ה ו נ ק  ת

, התש״ן-1990 261 ( ן קו (תי י התחלתי בעד קופות רושמות) ו כ י נ סה( נ ת מס הכ ו נ ק  ת

י 261 , התש׳׳ן-1990 . ( ן ו ק תי רה( ת התעבו ו נ ק  ת

, התש״ן-1990 262 ( ן קו תי ) ל מוצרי בשר) ך ע ן תארי מו סי ם( תי רו  צו הפיקוח על מצרכים ושי

ים למצרכים) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי

 (תיקון מס׳ 62), התש״ן-1990 263

(מס׳ 8), התש״ן-1990 264 ל מוצרי נפט) ר היטל חובה ע עו (שי ם רו  צו שעת חי

(מס׳ 7), התש״ן-1990 265 ל מחזיק במוצרי נפט) ם חובה ע ר תשלו ו ע י ש ) ם ו ר י  צו שעת ח

ים למספוא) (מס׳ 7) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי  צו יציבות מחירים במצרכ־ם ובשי
 (תיקון), התש״ן-1990 268

ם למספוא) (מס׳ 7) י ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
 (תיקון מס׳ 2), התש״ן-1990 269

ים למספוא) (מס׳ 7) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי תי רו ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי
269 .  (תיקון מס׳ 3), התש׳ץ-1990 . .

ים למספוא) (מס׳ 7) ם (הוראת שעה) (מחירים מרבי רותי ם ובשי  צו יציבות מחירים במצרכי

 (תיקון מם׳ 4), התש״ן-1990 : 270

, התש״ן-1990 271 ת) רו ח(אג טו ל עסקי בי  הודעת הפיקוח ע

, התש׳׳ן-1990 272 ל) (ביטו ת) חו ן לקו ת על חשבו ות אחרו י בו י ת והתחי ו י ו ב ר ע ) ת ו א ק נ ב  צו ה

ם תשקיף), התש״ן-1990 272 תר לפרסו ת בקשה למתן הי ר ג א ) ך ר ירות ע י  הודעת נ



 צו שירות המדינה(משמעת)(שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים
 מיוחדים) (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 75א לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963', ובאישור
 ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין

 ולתפקידים מיוחדים), התשל״ט-21979, במקום סעיף קטן (יב) יבוא:

 ״(יב) בסעיף 20 לחוק -

 (1) בסעיף קטן (א), הסיפה המתחילה במלה ״ויקבע״ - תימחק!

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ׳׳(ב) מתוך שלושת חברי הועדה יהיה לפחות חבר אחד מרשימת שר
 המשפטים, והוא יהיה יושב־ראש הועדה, וחבר אחד מרשימת היחידות
 ובלבד שלא יהיה יותר מחבר אחד נמנה עם עובדי המשרד שבו מועסק

 הנאשם׳׳.״

 ו׳ בטבת התש״ן (3 בינואר 1990)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-1003) י

 ראש הממשלה

 י ס״ח התשכ״ג, עמי 50.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1750.

 צו מס הכנסה (קביעת תשלומים כעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני
 מצווה לאמור:

 תיקון תוספת א׳ 1. בתוספת א׳ לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),

 התשל״ז-21977 (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חזשים

"1,700,000 1988" 

 תיקון תוספת ב׳ 2. בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

"300,000 1988" 

 תחולה 3. תחולתו של צו זה החל ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990).

ם ר ן פ ו ע מ  ד בטבת התש״ן (4 בינואר 1990) ש
 (חמ 3-468)

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: התשמ״ז, עמי 158.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1384; התשמ׳׳ט, עמי 202.
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 תקזות מס הכנסה (ניכוי בשל ביטוח רפואי ובשל מס מקביל) (הוראת שעה)
 (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47ב(א) לפקודת מס הכנסה', אני קובע לאמור:

 1. בתקנות מם הכנסה (ניכוי בשל ביטוח רפואי ובשל מם מקביל) (הוראת שעה), תיקון תקנה 2
 התשמ״ט-21988 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״1988״ יבוא בכל מקום ״1989״ ובמקום

 ״2,100״ יבוא ״3,300״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״1988״ יבוא בכל מקום ״1989״, במקום ״2,600״ תיקון תקנה 3
 יבוא ״3,300״ ובמקום ״2,100״ יבוא ״3,300״.

 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״1988״ יבוא ״1989״. תיקון תקנה 4

 4. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 5

 ״תחולה 5. תחולתן של תקנות אלה לגבי סכומי מס מקביל או תשלומי ביטוח רפואי

 ששולמו בשנת המם 1989.״

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990)
ן פרס ו ע מ  (חמ 3-1045) ש

 שר האוצר

 די:י מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ם״ח התשמ״ז, עמ׳ 158.
 ק׳ ת התשמ״ט, עמ׳ 174.

 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין־וחשבון) (תיקון), התש"ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת א׳ לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דיךוחשבון), התשמ״ח-21988 (להלן - תיקון תוספת א׳
 התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 שנת המם ׳ הסכום בשקלים חדשים

"170,000 1989" 

 2. בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תוספת ב•
 שנת המם הסכום בשקלים חדשים

 ״1989 42,000"

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990)
 >חמ 3-720) , ש מ ע ו ן פ ר ס

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 158
 ק״ת התשמ״ח, עמי 580: התשמ״ט, עמי 202.
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 תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים) (תיקון), התש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47ב(ב) לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), התש״ם-21980, בסופה

 יבוא:

 שנת המס הסכום בשקלים חדשים

 "1989 170״

 ז׳ בטבת התש׳׳ן (4 בינואר 1990)
ן פרס ו ע מ  >חמ 3-886) ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120! סייח התשמ״ז, עמ׳ 158.
 ק״ת התש״ם, עמי 761; התשמ׳׳ט, עמ׳ 130.

 תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי־התדת זיכוי בעד הוצאות רפואיות
 מיוחדות), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א)(1) לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 44(א)(1) לפקודה, במקום ״2000 שקלים חדשים״ יבוא:

 (1) בשנת 1988 - ״2600 שקלים חדשים״!
 (2) החל בשנת 1989 - ״3300 שקלים חדשים״.

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990)
ן פרם ו ע מ  (חמ 3-886) ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: סייח התשמ״ז, עמ׳ 158.

 תקנות מס הכנסה(שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים)(תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21(ד), 98 ו־243 לפקודת מס הכנםה', ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ״ט-&2198

 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״3%״ יבוא ״2%״.

 תיקון תקנה 6 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום ״בשנת״ יבוא ״החל בשנת״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1389.
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 3. תחולת תקנות אלה משנת המם 1990. תחולה

ן פרס ו ע מ  ש
 שר האוצר

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990)
 (חנ. 3-2187)

 תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות)(תיקון), התש״ן-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ד243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

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

 מכונה להוצאת
 שנת מס קופה רושמת כרטיס נסיעה , מסופון

 ״1990 2400 1600 3600״

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990)
 (ח« 3-309) ש מ ע ו ן פ ר ס

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 158.
 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 752: התשמ״ט, עמ׳ 144.

 תקנות התעבורה (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 195ג לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961, יבוא: החלפת תקנה
 195ג

 ״מ״ירת מידע 195ג. (א) רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון

י נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה א י פ  י
 הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן - הממצאים).

 (ב) סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים,
 כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו

 מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו״.

 כ״ח בכסלו התשמ״ט (26 בדצמבר 1989)
ב צ  (חב 0-83 משה ק

 שר התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: התשמ׳׳ט, עמ׳ 1467.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר) (תיקון),
 התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 והסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) ן נוסח חדש], התשמ״ג-21983, שנטלתי

 לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה/ אני מצווה לאמור:

 1 . בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(סימון תאריך על מוקירי בשר), התשמ׳׳ד-41984 (להלן
- הצו העיקרי), בשם הצו, אחרי ״בשר״ יבוא ״ומוצרי דגים״.

 תיקון סעיף 1 2. בסעיף'1 לצו י העיקרי -

 (1) בהגדרת ״מוצרי בשר״, בסופה יבוא: ״וכן בשר בהמות, בשר עוף או מצרך
 מזון המכיל בשר בהמות יאו בשר עוף ולרבות חלקי פנים ושומן, כשהם ארוזים

 מראש לשיווק לצרכן!״

 (2) בסופו יבוא:

 ״״דגים״ - בעלי חיים החיים במים ואשר בשרם או כל חלק אחר מגופם משמש
 למאכל אדם, בין שהם חיים ובין שאינם חיים, והם טריים, קפואים, מלוחים

 או מיובשים;

 ״מוצרי דגים״ - דגים, לרבות דגים שעברו תהליך שימור, כולל בישול או
 עישון או שניהם יחד, עישון קר, כבישה או תיבול, כשהם ארוזים מראש,

 ולמעט דג בקופסאות שימורים ודג טחון:

 ״בהמות״ - בקר, כבשים, עזים, חזירים, גמלים, סוסים, פרדים, חמורים או
 ארנבות;

 ״עוף״ - תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול הודו, יונה, עוף גיניאה, שלו או
 פסיון;״.

 תיקון סעיפים 3. בסעיפים 2 ו־3 לצו העיקרי, אחרי ״מוצר בשר״ או ״מוצרי בשר״ יבוא ״או מוצר דגים״

3 ״או מוצרי דגים״, לפי הענין. ' י 2 

 תיקון סעיף 4 4. בסעיף 4 לצו העיקרי -

 (1) אחרי ״מוצר בשר״, בכל מקום, יבוא ״או מוצר דגים״;

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) התאריך האחרון המומלץ לשימוש המסומן על מוצר• בשר שהם חלקי
 פנים של בהמות ועופות לא יעלה על ששה חדשים מיום ייצורם.״

 תיקון סעיף 6 6. בסעיף 6(א) לצו העיקרי -

 (1) כרישה, אחרי ׳׳מוצר הבשר״ יבוא ״או מוצר הדגים״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״במוצרי בשר שאינם״ יבוא ״במוצרי בשר או במוצרי
 דגים שאינם״.

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 749.

 י ם״ח התשכ״ח, עמי 226.
 4 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1032.
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 7. בסעיפים 7 ו־8 לצו העיקרי, אחרי ״מוצר בשר״ יבוא ״או מוצר דגים״. תיקון סעיפים
 7 ו־8

 8. תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו. תחילה

 ו׳ בטבת התש״ן (3 בינואר 1990)
 >חמ 1561-״ י ע ק ב צ ו ר

 שר הבריאות

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 62), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון התוספת
 למצרכים), התשמ ט-21989, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן

 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:

 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 מחיר המכירה ללא מע״מ

 טור ב׳
 באוור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור ב׳ טור א׳
 באזור
 אילת

 טור א׳

 המשקל

 מהמחסן בש״ח
 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע׳׳מ

 621 1 ק״ג 0.81 0.81 0.84 0.84 1.05 0.91
 ״קמח חיטה
 כ ־ה (אחיד)

 690 1 ק״ג 0.88 0.88 0.97 0.97 1.18 1.02

 קמח חיטה
 לבן או קמח

 חיטה רך

 696 1 ק׳׳ג 0.89 0.89 0.98 0.98 1.18 1.02״

 קמח חיטה
ר או  לבן בהי

ת ל ו  קמח ס

 תחילתו של צו זה ביום ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990). תחילה

ן פרס ו ע מ  ש
 שר האוצר

 ו;׳ בטבת התש״ן (2 בינואר 1990)
 (תמ 3-1978) א ר י א ל ש ר ו ן

 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ׳׳ט, עמי 421; התש״ן, עמי 136.
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 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 8),
 החש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958', אני
 מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 בע״מ, םונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת

 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ג׳ טור ד
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 56.25 50.48

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 71.00 64.99

 ג. סולר ק״ל 77.71 80.69
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 74.37 —
 בהזרמה ק״ל 78.20 —
 במכליות ק״ל 77.71 —

 ד. קרוםין (נפט) ק״ל 54.75 58.85

 ה. דם״ל -
 בהזרמה ק״ל 41.44 —
 במכליות ק״ל 41.70 —

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.95 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 3.08 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 96.41 —
 במילוי ט.מ. 97.40 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 4.47 —
 באשדוד ט.מ. 4.47 —

 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175: התשמ״ט, עמי 24.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 4.47 —
 באשדוד ט.מ. 4.47 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
 לחברת החשמל ט.מ. 4.21 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 4.21 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 4.21 —
 באשדוד ט.מ. 4.21 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 4.21 —
 באשדוד ט.מ. 4.21 —

 יא. ופת (אספלט) ט.מ.:
— 18.00 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ז.ב־3, ה.ב־5 18.00 —
 :לתי מנושף 18.00 —

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 22.75 —
 בהזרמה ט.מ. 23.53 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק •ןועד ואופן
ל ט י ז י ם ה ו ל ש  הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ת

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

 4. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990). תחילה

 ג׳ בטבת התש׳׳ן (31 בדצמבר 1989)
 (חמ 0-2152 משה שחל

 שר האנרגיה והתשתית

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 160.

 צו שעת חירום (שיעוד חשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט; (מס׳ 7),
 התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 6 ו־14 לתקנות שעת חירום(תשלום חובה), התשי׳יח-11958,
 אני פ צווה לאמור:

 ס״וו התשכ״ד, עמי 175: התשמ׳׳ט, עמ׳ 24.
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 1. בצו זה

 ״צו המחירים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט),
 התשמ״ח-21988:

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים! .

 ״גז״ - גז נפט מעובה:

 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,
 סולר או קרוםין!

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת:

 ״מחסן טובין״ - מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק, ולגבי גז - מי שמחזיק גז
 לצורך שיווקו, למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז דרך מונים!

 ״מלאי דומם״ -־ בנזין, סולר וקרוםין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחםנים בתחנת דלק:

 ״היום הקובע״. - יום פרסום הודעה (מס׳ 7 לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי
 נפט, היוצאת מכוח סעיף 4 לצו מחירים מרביים במצרכים ושירותים, התשמ״ח-1988, בשעה

!01.00 

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל;

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
 התשמ״ה-31985;

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם
 לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם - למען קיום מחיר אחיד
 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף - היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של

 מוצר הנפט המםויים:

 היטל על מחזיק
 מוצרי נפט

 בישראל למעט
 אזור אילת באזור אילת

 בשקלים חדשים

 0.087 לליטר 0.08 לליטר:

 0.08 לליטר!

 0.01 לליטר!

 0.01 לליטר.

 0.087 לליטר

 0.0087 לליטר

 0.0087 לליטר

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו
 עולה על 91 ומחירו לצרכן 1/04
 ש״ח לליטר בישראל, ו־0.90

 ש״ח באזור אילת

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה
 על 91 ומחירו לצרכן 1.12 ש״ח
 לליטר בישראל ו־0.97 ש״ח

 באזור אילת

 ג. סולר

 ד. קרוםין (נפט)

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1002.

 3 ם״ח התשמ״ה, עמי 204.
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 היטל על מחזיק
 במוצרי נפט
 במחסן דלק

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו,
 למעט מלאי דומם - למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח

 עודף - היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי סעיף 4

 רישום מלאי
 והצהרה

 בשקלים חדשים

 86.95 ל־1000 ליטר!

 86.95 לי1000 ליטר!

 8.70 ל־1000 ליטר!

 8.70 ל־1000 ליטר.

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 ג. סולר

 ד. קרוםין (נפט)

 הצהרת מלאי
 על גז

 4. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט <!שר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי
 לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה (מס׳ 7 לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים

 מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב) ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל!

 (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים!

 (3) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק״ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי אספקת גז), התשל׳׳ו-41976.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום י״ז בטבת התש׳׳ן (14 בינואר 1990).

 6. היטל לפי צו זה ישולם למנהל המכס ומע׳׳מ, אולם היטל על גז והיטל לפי סעיף 4 ישולם
 למנהל מינהל הדלק.

 7. החייב בהיטל על גז או היטל לפי סעיף 4 ימציא לפי דרישת מנהל מינהל הדלק, ערובה
 לסילוק ההיטל.

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או 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 ומע״מ 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 על גז ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 י ק״ת התשל׳יו, עמי 1577.
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 10. החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

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

 תחילה 12. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בטבת התשיץ (1 בינואר 1990).

 תוספת
 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק -
 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 9.
 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.

 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ סוקולוב 79.
 5. סוכנות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87.

 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת פז בא־טור, חסן אלסיד.
 7. סוכנות סונול, פתח תקוה, רח׳ פינםקר 13, ברניצקי ושות׳.

 ג׳ בטבת התש׳ץ (31 בדצמבר 1989)
 >חמ 3-2152) משה שחל

 שר האנרגיה והתשתית

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דינים

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7) (תיקון), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור.•

 תיקון סעיף 2 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא)

 (מס׳ 7), התשמ״ט-1989/ בסעיף 2, במקום ״סובין חיטה 300״ יבוא ״סובין חיטה 266״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באלול התשמ״ט (22 בספטמבר 1989).

 ט״ו באלול התשמ״ט (15 בספטמבר 1989)
 (חמ 3-1978)

ז ו ם כץ ע ה ר ב ם בר לב א י י  ח
 שר המשטרה שר החקלאות

 ממלא מקום שר האוצר

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1348.
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 צו יציכוח מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7) (תיקון מס׳ 2), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון סעיף 1
 למספוא) (מס׳ 7), התשמ״ט-21989 (להלן - הצו העיקרי), בהגדרת ״שער הדולר הבסיסי״,

 במקום ״1.97״ יבוא ״2.028״.

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי - תיקון סעיף 2

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה .
 כמפורט לצדם בטור ב׳:

 טור ב׳
י א' המחירים בשקלים חדשים י  ט

 מיו מםפיא (לא בולל מע״מ)

 סובין חיטה 266
 סורגום 302
 שעורה 313

 תירס 304״

 (2) בסעיף קטן (ד), במקום ״0.12%״ יבוא ״0.06%״.

 3. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בתשרי התש״ן (5 באוקטובר 1989). תחילה

 ד׳ בתשרי התש״ן (3 באוקטובר 1989)
 (חמ 78׳;3-1)

ז ו ם כץ ע ה ר ב ן פרם א ו ע מ  ש
 שר האוצר שר החקלאות

 1 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ׳׳ט, עמי 1348¡ התש״ן, עמ׳ 268.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7) (תיקון מס׳ 3), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985י, אנו מצווים לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקון סעיף 1
 למספוא) (מם׳ 7), התשמ״ט-21989 (להלן - הצו העיקרי), בהגדרת ״שער הדולר הבסיסי״,

 במקום ״2.028״ יבוא ״2.006״.

 ס״וו התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ה התשמ״ט, עמי 1348¡ התש״ן, עמי 269.
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 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ׳׳(א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה כמפורט
 לצדם בטור ב׳:

 טור ב׳
 טור א׳ המחירים בשקלים חדשים

 מין מספוא (לא כולל מע״מ)

 סובין חיטה 266
 םורגום 293
 שעורה 305

 תירס 304״

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בחשון התש״ן (2 בנובמבר 1989).

 ל׳ בתשרי התש״ן (29 באוקטובר 1989)
 (חמ 3-1978)

ז ו ם כץ ע ה ר ב ן פרם א ו ע מ  ש
 שר האוצר שר החקלאות

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחירים מרביים למספוא)
 (מס׳ 7) (תיקון מס׳ 4), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למספוא) (מס׳ 7), התשמ״ט-21989 (להלן - הצו העיקרי), בהגדרת ״שער הדולר הבסיסי״,
 במקום ״2.006״ יבוא ״1.9987״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (א). יבוא:

 ״(א) המחיר המרבי לטון מספוא מן המינים המפורטים להלן בטור א׳ יהיה כמפורט
 לצדם בטור ב׳:

 טור ב׳
 טור א' המחירים בשקלים חדשים

 מין מספיא (לא כוללימע״מ)

 סובין חיטה 266
 םורגום 298
 שעורה 312

 תירס 310״

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 1 ק״ת התשמ״ט, עמי 1348: התש״ן, עמי 269.
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 3. רחילתו של צו זה ביום ג׳ בכסלו התש״ן (1 בדצמבר 1989). תחילה

 ל׳ בחשון התש״ן (28 בנובמבר 1989)
 (חמ 3-1978)

ז ו ם כץ ע ה ר ב  גד י ע ל! ב י א
 שר התקשורת שר החקלאות

 ממלא מקום שר האוצר

 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגדות)׳ החש״ן-1990

 בד תאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ׳׳ד-1984' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. סכומי האגרות שבתוקף ליום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990): סכומי אגרות

 הסכום
 האגרה בשקלים חדשים

 1. אגרות רשיון של מבטח, לרבות מורשה לוייד׳ם, לכל ענף ביטוח
 שהורשה לעסוק בו:

 (<1) בביטוח חיים(תקנה 2(1) לתקנות) 5,405

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 2(2) לתקנות) 2,130

 2. (א) אגרת רשיון לסוכן יחיד(תקנה 3(א) לתקנות) 245

 (נ:) אגרת רשיון לסוכן תאגיד(תקנה 3(ב) לתקנות) 490

 3. א נרה שנתית של מבטח, למעט מורשה לויידיס, לכל ענף ביטוח
 שהורשה לעסוק בו:

 (א) בביטוח חיים(תקנה 4(א)(1) לתקנות) 3,456

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 4(א)(2) לתקנות) 1,294

 4. אגרה שנתית של מורשה לויידיס לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק

 באותה שנה(תקנה 4(ב) לתקנות) 1,130

 5. (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד(תקנה 5(א) לתקנות) 245

 (ב) אגרה שנתית של סוכן תאגיד(תקנה 5(ב) לתקנות) 490

 6. אגרה לבחינות לסוכן יחיד, לכל מקצוע

 (;*!) בחינה ביסודות(תקנה 7(א)(1) לתקנות) 41

 (,:) בחינות גמר(תקנה 7(א)(2) לתקנות) 57

 ד׳ בט1:ת התש״ן (1 בינואר 1990)
 (חמ 8»י-3) ג ד א ר ב ל

 המפקח על הביטוח

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1029¡ התשמ״ו, עמי 998.
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 צו הבנקאות (ערבויות והחחייבויוח אחוות על חשבון לקוחות) (ביטול),
 התש"ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941', ולאחר התייעצות עם הועדה, אני
 קובע לאמור:

 ביטול 1 . צו הבנקאות(ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), התשל״ה-21975 - בטל.

 י״א בטבת התש׳׳ן (8 בינואר 1990)
ו נ ו ר ל ב א כ י  1חמ 3-1532) מ

 נגיד בנק ישראל

 1 עייר 1941, תוס׳ 1, עמ׳ 69! ס״ח התשמ״א, עמ׳ 241.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2496! התשמ״ט, עמ׳ 942.

 הודעת ניירות עדך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש״ן-990ו

 בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התש׳׳ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון הסכום 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא מיום ו׳ בטבת התש׳׳ן

ה (3 בינואר 1990) 1,160 שקלים חדשים. ר ג ל א ע ש ו ב ק  ה

 ו׳ בטבת התש״ן (3 בינואר 1990)
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  (חמ 3-926) א

 יושב ראש רשות ניידות ערך

 1 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1446! התשמ״ד, עמ׳ 672: התשמ״ט, עמי 1192.
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