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צו הבלו על דלק )פטור והישבון( )תיקון(, התשע"ו-2016

ובאישור  התשי"ח-11958,  דלק,  על  הבלו  לחוק  ו–31   9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי סעיף 3)א()1( לצו הבלו על דלק )פטור והישבון(, התשס"ה-22005, יבוא:   1
")1א( סולר אשר מנהל מינהל  החשמל אישר כי הוא משמש כמלאי גיבוי בידי בעל 
רישיון ייצור חשמל למיתקן לייצור אנרגיה חשמלית המוזן בגז טבעי והספקו המותקן 
של לפחות אחד ממיתקניו עולה על 100 מגוואט, כל עוד הסולר משמש מלאי גיבוי, 

ובלבד שהתקיימו בו תנאים אלה:

)א( הסולר לא נרכש לפני י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( ורכישת הסולר 
אינה מהווה חידוש של מלאי גיבוי שהיה קיים לפני מועד זה לרבות רענון של 

דלק כאמור;

)ב( התקיים אחד מאלה:

)1( מנהל מינהל החשמל אישר כי הסולר הוא בכמות המבטיחה למיתקן 
לייצור חשמל 100 שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מלא; 

)2( הסולר הוא בכמות המבטיחה למיתקנים לייצור חשמל למעלה מ–100 
החשמל  מינהל  שמנהל  ובלבד  מלא  ייצור  בעומס  רציפות  הפעלה  שעות 

אישר את הכמות האמורה ושר האוצר אישר את הפטור על כמות זו;

לעניין פסקה זו -

החשמל,  משק  לחוק   2 בסעיף  כהגדרתו  ייצור  רישיון   - חשמל"  ייצור  "רישיון 
התשנ"ו-31996 )להלן - חוק משק החשמל( או רישיון מותנה כהגדרתו בתקנות 

משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, התשס"ה-42005; 

"מנהל מינהל החשמל" - המנהל כהגדרתו בחוק משק החשמל "

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    1
ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-605-ת1(  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשס"ו, עמ' 580   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 50   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   3

ק"ת התשס"ה, עמ' 407   4

צו יבוא חופשי )הוראת שעה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, אני 
מצווה לאמור:

בצו זה -   1
"פרק" או "פרט" - כמשמעותם  בתעריף המכס;

"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-22012 

תיקון סעיף 3

תחילה

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ד, עמ' 20   1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77   2
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על אף האמור בסעיף 6)3( לצו יבוא חופשי, התשע"ד-32014 )להלן - הצו העיקרי(,    2
בתקופה שעד יום כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 2016(, יראו כאילו חלות הוראות 

הצו העיקרי על טובין המיובאים -

)1( מפקיסטן ומבנגלדש, למעט המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:

טור א'
הפרק או הפרט 

טור ב'
תיאור

בדים מולבנים2000 08 52

בדים צבועים3000 08 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 08 52

בדים מודפסים5000 08 52

בדים מולבנים2000 09 52

בדים צבועים3000 09 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 09 52

בדים מודפסים 5000 09 52

בדים מולבנים2000 10 52

בדים צבועים3000 10 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 10 52

בדים מודפסים5000 10 52

בדים מולבנים2000 11 52

בדים צבועים3000 11 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 11 52

בדים מודפסים5000 11 52

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מולבנים1200 12 52

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים צבועים1300 12 52

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מחוטים 1400 12 52
בעלי גוונים שונים

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מודפסים1500 12 52

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מולבנים2200 12 52

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים צבועים2300 12 52

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מחוטים בעלי 2400 12 52
גוונים שונים

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים מודפסים2500 12 52

הוראת שעה

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46   3
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טור א'
הפרק או הפרט 

טור ב'
תיאור

מצעי מיטה מודפסים אחרים - מודפסים מכותנה2000 02 63

63 02 3000
63 02 3100

מצעי מיטה אחרים
מצעי מיטה אחרים - מכותנה

אחרים מכותנה9100 02 63

מערכות הכוללות בד ארוג וחוטים, אם כוללות אבזרים 08 63
או לא, כדי שיעשו מהם מרבדים, שטיחי קיר, מפות או 

מפות שולחן רקומות, או פריטי טקסטיל דומים, הנתונות 
באריזות למכירה קמעונית

למעט  וקאטאר  הסעודית  ערב  עומאן,  כווית,  בחריין,  ערב,  נסיכויות  )2( מאיחוד 
המסווגים בפרטים המפורטים להלן אשר טעונים רישיון ייבוא:

טור א'
הפרק או פרט המכס

טור ב'
תיאור

39 01 1000
39 02 1000
39 20 1000
68 09 1100
68 09 1900

פוליאתילן בעל משקל סגולי פחות מ–94 0
 פוליפרופילן 

כמפורט בתעריף המכס
 כמפורט בתעריף המכס
כמפורט בתעריף המכס

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-552-ת1(  

ראש הממשלה   

וממלא מקום שר הכלכלה   
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