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ת ק נ ו ת השי9ו8י ה צ ב א י ) ב ת י ט ו ה ר צ ב א י י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש נ ״ ג •1992
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ת ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה ) נ י כ ו י מ ת ש ל ו מ י ט ל ת ו ש ב חוץ( ,התשג״ג1992-
ת ק נ ו ת ה ר ש ו ת ל פ י ת ו ח י ר ו ש ל י ט )מנועלים ע ת י ר י י ד ע ו ע ת י ר י מ3נולוגיה( )תיקון(,

256

התשנ״ג1992-
ו ז ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה ) נ י כ ו י ה ת ח ל ת י ב ע ד קו9וח ,ר ו ש מ ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,ו;תשג״ג!992~-

256

צו מ ס ה כ נ ס ה ) ה ג ד ל ת ש י ע ו ר י ה מ ק ד מ ו ת (  ,ה ת ש נ ״ ג 199?.

237

צו מס

הכנסה)¡roa

257

ה מ ח י י ב ק ט י ן כ ה ג ש ת ד ו ״ ח ( ) ת י ק ו ן (  ,התשנ״ג-־1992

:נו י צ י ב ו ת מ ח י ר י ם מ מ ד כ י מ ו ב ש י ר ו ת י ט ) ה ו ר א ת ש ע ה ( ) ת ע ר מ ו י ה ו ע מ ל ו ת ש ל גופים
257

במשק הדלק()תיקון( ,התשנ״ג״1992
צ ו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה ( ) מ ח י ר י ם מ ר ג י י ם ל מ ו צ ר י נ9ט(,

258

התשנ״ג-־1992
!:צו י צ י ב ו ת מ ח י ר י ם ב מ צ ר כ י ם ו ג ש י ר ו ת י מ ) ה ו ר א ת ש ע ה ( )מחירים מ ר מ י ם ל מ ח י ר י
ב ש ע ר בז״ן( ,ה ת ש ו  ,״ ג 1 9 9 2 -

9B
262

צ ו ה י ט ל י ס ח ר ) ש י ע ו ר ה י ט ל מ ז ח ה ע ל מ ו צ ר י ו§,ט()מם׳  ,(2ה ת ש ו ״ ג  9 9 2 -ז

263

צ ו זכות מטפחים)הוספה לתו30ת( ,התשנ״ג1992-

265

צו התכנון והבניה)אל־נזירה( ,התשנ״ג992-ג
צו התכנון והמיה)כרמיאל( ,התשנ״ג1992-

266
י

••

צ ו ה ת כ נ ו ן ו ה מ י ה ) ל ב ה ש ר ו ן (  ,התש3״ג1992-
הודעת רישום קגלנים לעמודות הנחזה ב ג א י ו ת ) א ג ת ו רשיון( ,התש3״ג1992-

266
267
268

ה ח ל ט ת ג מ ל א ו ת ל נ ו ש א י מ ש ר ה ב ר ש ו י ו ת ה ש ל ט ו ן )גושאי מ ש ר ה ש י ו ו מ ז י ת ו ש א י ר י ה ם ( )תיקון(,
התשנ״ג-־1992
ת י ק ו ן ט ע ו ת (־סוס

268

תקנות השיפוט הצבאי )בתי סוהר צבאיים( )תיקון( ,התשנ״נ992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  503לחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו '1956-אני מתקין תקנות
/

אלה:
החלפת תקנה 18

במקום תקנה  18לתקנות השיפוט הצבאי)בתי סוהר צבאיים( ,התשמ״ז) 1987-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״בדיקת מחלות
מידבקות

 .18כלוא שנתקבל לבית הסוהר לשם כליאה ,יעבור בדיקת מחלות מידבקות
בידי קצין רפואה בסמוך ,ככל האפשר ,לאחר קבלתו ולא יאוחר מ־ 48שעות
לאחריה ,ועד שייבדק יופרד ,במידת האפשר ,מאסירים אחרים.״

בתקנה  49לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 49

.2

תיקון תקנה 59

.3

תיקון תקנה 60

בתקנה  60לתקנות העיקריות ,ברישה ,אחרי ״רשאי המפקד״ יבוא ״או קצין מסגל בית
.4
הסוהר שדרגתו סגן אלוף ומעלה״.

״)ב( כל מכתב הנשלח בידי כלוא או המתקבל עבורו יעבור תחילה ביקורת של
המפקד או של אדם שהוא הסמיכו לכך ,ואולם מכתבים המוחלפים בין כלוא לעורך
דינו לא יעברו ביקורת ,אלא אם כן הורה כך המפקד או סגנו :הוראה כאמור יכול
שתינתן בין אם המכתב נראה חשוד מטעם כלשהו ,ובין אם הדבר דרוש למטרת קיום
בטחון בית הסוהר או בטחון המדינה.״
בתקנה  59לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4כליאה בתא הפרדה למשך תקופה שלא תעלה על -
)א(  48שעות  -אם דרגתו סגן ומעלה.
)ב(  96שעות  -אם דרגתו סרן ומעלה.
)ג(  7ימים  -אם דרגתו ר ב סרן ומעלה״.

תחילה

.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ו בחשון התשנ״ג ) 20בנובמבר (1992
)חמ (3-1349

יצחק רבין
ס״ח התשט׳׳ו ,עמ׳ .171

1
2

שר הבטחון

ק״ת התשמ״ז ,עסי  !294התשנ־־ב ,עמ׳ .860

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים לתושב חוץ( ,התשנ״1ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  243לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״אישור בכתב״  -אישור מקורי בכתב מאת נציג מס הכנסה ,פקיד שומה או רואה חשבון מורשה•.
״מוסד כספי״  -כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו , 1975-שבאמצעותו משתלם תשלום:
2

״משלם״  -כמשמעותו בסעיף  170לפקודה:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשל״ו ,עפ׳ .52

254

קובץ התקנות  ,5490וו׳ בטבת התשנ״ג29.12.1992 ,

״רואה חשבון מורשה״  -רואה חשבון שהנציב הרשהו בכתב ,לתקופה מסויימת ובתנאים שקבע
לה:פיק אישורים בכתב:
״תשלים״  -תשלום הכנסה לתושב חוץ שסעיפים  170ו־ 171לפקודה חלים עליה:
״דו״ח״  -דו״ח לפי סעיף  171לפקודה.
משלם ינכה מם במקור מכל תשלום בשיעורים המפורטים בסעיף  170לפקודה ,אלא אם כן
.2
התקיים אחד מאלה:
)(1

שיעור הניכוי

המס שולם ובידיו אישור בכתב על כן• מאת פקיד השומה:

) (2בידיו אישור בכתב הקובע שיעור ניכוי מס במקור אחר או פטור מניכוי לגבי
אותו תשלום:
) (3הנציב הורה לגבי אותו סוג תשלום ניכוי מס במקור בשיעור אחד או פטור
מניכוי מס במקור.
)א( משלם שהוא מוסד כספי יערוך את הדו״ח לגבי כל תשלום וישמור אותו בצמוד
.3
למסמכי התשלום :הדו״ח יכלול לפחות את כל הפרטים האלה:
)(1

שם המשלם וכתובתו:

)(2

שם תושב החוץ וכתובתו;

)(3

התמורה בעד התשלום:

)(4

סכום התשלום:

)(5

סכום המס שנוכה במקור:

)(6

תאריך התשלום.

דו״חות

)ב( משלם שאינו מוסד כספי יערוך את הדו״ח לגבי כל תשלום :הדו״ח יכלול לפחות את
כל הפרטים האלה:
)(1

שם תושב חוץ וכתובתו;

)(2

התמורה בעד התשלום:

)(3

סכום התשלום:

)(4

תאריך התשלום:

) . (5סכום המם שנוכה במקור:
)(6

זהות המנכה:

)(7

שם המוסד הכספי וסניף המוסד הכספי שבאמצעותו הועבר התשלום:

)(8

אם אושרה קטנת ניכוי המס במקור  -ציון המאשר.

׳:ג( משלם שאינו מוסד כספי יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום  31במרס של כל שנה
דו״ח המרכז את כל התשלומים ששילם לתושב חוץ :הדו״ח יפרט את שמות תושבי החוץ שקיבלו
תשלומים מהמשלם ולצד כל שם יפורט -
)(1

סך כל התשלומים ששולמו לאותו תושב חוץ!

)(2

סך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור של  25%או יותר:

)(3

מך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור הנמוך מ־;25%

)(4

סך כל התשלומים ,מהם לא נוכה מס במקור.

קובץ התקנות  ,5490ה׳ בטבת התשנ״ג29.12.1992 ,

25 5

אישורי)!

תחולה

משלם יתן למי ש ק י נ ל ממנו תשלוט תוך ששים יום מיום התשלום או עד  31במרס של שנת
4־
המם שלאחר שגת התשלום ,לפי המאוחר ,אישור בכתב ע ל התשלום ששילם ועל המס שניכה
מתשלום זה.
.5

תקנות אלה יחולו ע ל תשלומים שישולמו החל ביום פרסומן.

יי׳ט בכסלו התשנ״ג ) 14בדצמבר (1992
)חמ (3-468

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

תקמח הדשות לפיתוח יתשלימ )מפעלימ עתידי מ ועתירי ס3נולוגיה(
)תיקון( ,החשג״ג992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 22ג לחוק הדשות לפיתוח ירושלים ,התשמ״ח , 1988-אנו
מתקינים תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 4

בתקנה  4לתקנות הרשות לפיתוח ירושלים )מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה(,
.1
התש״ן , 1990-במקום ״ועד יום כ׳׳ו באדר 3׳ התשג״ב ) 31במרה (1992״ יבוא ״ועד יום י״ז
בטבת התשנ״ז׳ ) 31בדצמבר (1993״.
2

ט״ז בכסלו התשנ׳׳ג ) 11בדצמבר (1992
)חמ 2159־(3

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

יצחק רבין
יושב ראש ועדת שריט לענייני ירושלים
ס״ה התשמ״ח ,עמ׳  :168התשנ•* ,עמ׳ .87
ק״ת התש׳׳ן ,עמ׳ .601

תקנות מס הכנסה ) nanהתחלתי בעד קופות דושמות()תיקון( ,התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (14)17ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקה התוספת

בתוספת לתקנות מם הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( ,התשל״ה, 1975-
.1
בסופה יבוא:
2

מבונה להחמ&ת
״שנת מ0

קופה רושמת

כרטיס נסיעה

מסתוון

1993

3,800

2,500

5,500״

י״ב בכסלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
)חמ (3-309

1
2
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אברהם )בייגה(שוחט
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסו! וודש  ,6עמ׳ .120
ק׳׳ת התשל׳׳ח ,עמ׳  :752התשנ׳׳נ85? ,:׳ .520

קובץ התקנות  ,5490ה׳ בטבת התשנ׳׳ג29.12.1992 ,

צו מס הכנסה )הגדלת שיעוד* המקדמות( ,התשג״ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו־)180ב( לפקודת מם הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,אני מצווה
לאמור:
)א(
.1
ל ל
ש

כ

מ

י

ק

ד

שיעורי המקדמות החדשיות על פי סעיף ) 175א( לפקודה לשנת המם  1993יוגדלו כך
י ף י
מ

ה

י

ש

ו ו ם

ע ו ר

מ מ נ ה

כ מ פ ו ר ט

1

הגדלת שיעורי
מקדמות לשנת
המס 1993

) (1אם השנה הקובעת היא עד שנת המם ;106% - 1988
) (2אם השנה הקובעת היא עד שנת המם ¡72% - 1989
) (3אם השנה הקובעת היא עד שנת המם ;47% - 1990
) (4אם השנה הקובעת היא עד שנת המס .23% - 1991
)ב( לענין סעיף )180ב() (1לפקודה יוגדל בי 10%סכום המס שאדם חייב לשלמו לשנת
המס  1993בשל דו״ח שהגיש לשנת המם  ,1992ובלבד שסכום המקדמות החדשיות לא יפחת
מהשי?! ור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.
י״ב מ:סלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
)חמ (3-350

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

צו מס הכנסה )סכום המחייב קטין בהגשת דו״ח()תיקון( ,התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )131א() (3לפקודת מס הכנסה' ,אני קובע לאמור:
בתוספת לצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו״ח( ,התשמ״ג, 1983-
.1
בסופה יבוא:
2

שנת המס

ספום בשקלים חדשים

״1992

23,000״

תיקון התוספת

י״ב בכסלו התשנ״ג ) 7בדצמבר (1992
)חמ (3-1511

1
2

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

דיני :גדעת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ק״ת התשמ״ג ,עמי  :1045ק״ת התשנ״ב ,עמ׳ .520

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()תעריפים ועמלות של
גופים במשק הדלק()תיקון( ,התשנ״ג1992-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ׳יו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()תעריפים ועמלות של
.1
גופים במשק הדלק( ,התשנ״א) 1991-להלן  -הצו(  -פרטים  4 ,1ו־ - 5יימחקו.

תיקון הצו

2

1
2

סייח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת וזתשנ״א ,עמי .859

קובץ התקנות  ,5490ה׳ בטבת התשנ״ג29.12.1992 ,
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עד לקביעת הסדרים חדשים לעניו קביעת תעריפים לגופים שנמנו בסעיפים  4 ,1ו־5
.2
בתוספת לצו ודרך עדכונם ,יופעלו דרכי העדכון כפי שהיו נהוגים ערב תחילתו של הצו.

עדכון

.3

תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בסיון התשנ״א ) 2ביוני .(1991

ז׳ בכסלו התשנ״ג ) 2בדצמבר (1992
)חמ (3-2152

אמנון רובינשטיין
שר האנרגיה והתשתית

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למוצרי נםט( ,התשג״ג992-ז
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,וסעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התש״ח1957-
)להלן  -חוק הפיקוח( ,ובהתאם לסעיף )15א() (1לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות
ממסים( ,התשמ׳׳ה , 1985-אנו מצווים לאמור:
2

3

מחירים מרביים

עדכון מחירים
מ ר ב

"

ם

לא ימכור אדם ולא יציע למכור ,לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו ,כל מוצר נפט ממוצרי
.1
הנפט המפורטים בטור א׳ בתוספת )להלן  -מוצרי נפט( ,במחיר העולה על המחיר הנקוב לצדו
בטור ב׳ ,כפי שיעודכן בהתאם להוראות צו זה.
)א( ב־ 1בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים של כל מוצר נפט ,על פי הסכום המצטבר
.2
של מרכיבים אלה:
) (1המחיר הממוצע של אותו מוצר נפט על פי חמישה ימי פרסום רצופים
^ - ^^)Platt'sEuropean Market Scanפרסום פלטם( של מחירי Cargoes C.I.F. -
 ,Med Basis Genova/Laveraשהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה ליום העדכון,
בתוספת סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית )להלן -
המנהל( ,באישור שר האנרגיה והתשתית ושר האוצר )להלן  -השרים(:
לא פורסם מחירו של מוצר נפט מםויים כאמור ,ייקבע מחירו ,לענין זה ,בידי המנהל
בהתחשב במחירו של מוצר קרוב לו;
) (2מכס לפי סעיף  4לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על
טובין ,התשנ׳׳ב , 1991-כשהוא מחושב על פי המחיר כאמור בפסקה )¡(1
4

) (3בלו על פי חוק הבלו על דלק ,התשי״ח; 1958-
5

) (4ס ל הוצאות הכולל :תעריפי הזרמה ,אחסון ,הובלה וניפוק ,עמלות והוצאות
שיווק ורווח ,כפי שקבע המנהל ,באישור השרים :הוצאות השיווק והרווח יעודכנו
אחת לשלושה חודשים באופן הבא:
מרכיב השכר יעודכן בשיעור הפיצוי כהגדרתו בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח
משולב[ ,התשכ״ח , 1968-בתוספת מחצית ההפרש בין הפיצוי לבין עליית השכר
6

1
2
3

4
5
6
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ס״ח התשמ׳׳ו ,עמי .2
ס״ח התשי״ח ,עמ׳  !24התשמ״ט ,עמ׳ .40
ס״ח התשמ״ה ,עמי .204
ק״ת-שיעורי מק״ח ,התשנ״ב ,עמ׳ .49
ס״ח התשי״ח ,עמ׳ .160
ס״ח התשכ״ח ,עמ׳ .108
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הממוצע כהגדרתו בסעיף האמור! יתר המרכיבים יעודכנו בשיעור של  95%מעליית
מדד המחירים לצרכן.
)ב( ב־ 17בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים של מוצרי הנפט בדרך המפורטת בסעיף
קטן)א( ,אם המחיר הממוצע לפי סעיף )2א() (1של אחד ממוצרי הנפט עלה או ירד בשיעור של
 10%או יותר לעומת המחיר שלפיו עודכנו המחירים לאחרונה לפני כן.
)ג( המנהל יפרסם בי 3עתונים יומיים וברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי
האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,לפי הענין! תחילתם של המחירים המעודכנים תהיה ביום
פרס •מם בעתונים.
על מכירה של מוצרי נפט שנעשתה בתחנת דלק בין השעות  20.00עד  06.00או בימי
.3
המנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח , 1948-לרבות במוצאי ימי
המנוחה האמורים ,וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות ,התש״ט , 1949-לרבות
מוצ>!י יום העצמאות ,תחול תוספת של  70אגורות על כל מכירה! לענין סעיף זה יראו כמכירה
אחת מכירת יותר מסוג בנזין אחד בתחנת הדלק לתוך מכלו של הקונה באותה עת.

תוספת מוכרת
למחיר מוצרי
הנפט

ספק גז רשאי לגבות על מכירת שני מכלים אשר סופקו לצרכן גז תוך  16שעות משעת
.4
הזמנתם תוספת של  6שקלים חדשים ,ובלבד שתוספת זו לא תחול על מכירת שני מכלים כאשר
צרכן הגז הזמין מכל אחד שלא סופק לו תוך  7ימים ובינתיים התרוקן גם מכל הגז השני! המנהל
רשאי לעדכן את הסכום האמור מזמן לזמן בשיעור עליית המדד ,ובלבד שבין עדכון לעדכון יחלפו
 6חורשים.

תוספת על
החלפה דחופה
של מכלי גז

)א( המחירים הנקובים בסעיף  3ובחלק א׳ של התוספת כוללים את המס המוטל על פי חוק
.5
מס ערך מוסף ,התשל״ו) 1975-להלן  -מס ערך מוסף(.

מס ערך מוסף

ד

8

9

)ב( המחירים הנקובים בסעיף  4ובחלק ב׳ של התוספת ,אינם כוללים מס ערך מוסף.
בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת מוצרי נפט חייב לציין עליה ,במקום נראה לעין ,את
.6
סוגי מוצרי הנפט הנמכרים בה ואת מחירו של כל סוג וסוג.

חובת הסימון

הוראות צו זה לא יחולו על מכירה של קרוםין)נפט( באריזות מוכנות מראש ועל מכירת
.7
קרוס׳ ן באמצעות מחלקי קרוםין עד ל־ 250ליטרים.

קרוסין באריזות

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך ,רשאי לקבוע את השעות שבהן יופעל מיתקן לאספקת
.8
מוצרי נפט או להורות על סגירת מיתקן כאמור ,לתקופה שלא תעלה על  24שעות! בסעיף זה,
״מיתקן לאספקת מוצרי נפט״  -מיתקן שבו מאוחסנים מוצרי נפט ,לרבות נפט גלמי ,בנזין,
קרוסין ,סולר ,מזוט ,גז ,שמנים וכל חומר לוואי אחר הנוצר בתהליך של זיקוק נפט גלמי.

זמני פעולה
של מיתקנים
לאספקת מוצרי
נפט

חברה המספקת דלק המיועד לתדלוק מסוסים של חברות תעופה אזרחיות וחברה המספקת
.9
סולר או מזוט המיועד לתדלוק אניות ,תמציא למנהל ,לפי דרישתו ,תחשיב מפורט של המחיר אותו
היא גובה מלקוחותיה ,לפי מרכיבי העלות השונים.

דלק לתדלוק
מטוסים ואניות

בעת קביעת מחירים מרביים למוצרי נפט המפורטים בתוספת או עדכונם ,יעוגל כלפי
.10
מעלה כל סכום שמעל למחצית האגורה השלמה ,וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה.

עיגול סכומים

״

7
8
־

ע״ר התש׳׳ח ,תוס׳ א׳ ,עמי  1ועמי .12
ס״ח התש׳׳ט ,עמי  !10החשי״ח ,עמ׳ .90
ס״ח התשל״ו ,עמ׳ .52
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גז לצריכה
ב י ת י ת

ביטול

תחילה

 .11המחיר המרבי של גז נפט מעובה)להלן  -גז( המשווק לצריכה ביתית לא יעודכן בהתאם
להוראות צו זה ,על אף האמור בסעיף .2
 .12צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים למוצרי נפט(
)מס׳  ,(2התשנ״א - '°1991-בטל.

.13

תחילתו של צו זה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר .(1992

תוספת
)סעיף (1
חלל! א׳ :מחיר מוצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים )כולל מס ערך מוסף(
טור ב׳
בכל הארץ
למעט אזור אילת

באזור
אילת

.1

בנזין  91אוקטן:
מחיר לליטר בתחנת דלק

1.86

1.58

.2

בנזין  96אוקטן
מחיר לליטר בתחנת דלק

1.93

.3

בנזין  95אוקטן,
נטול עופרת
מחיר לליטר בתחנת דלק

1.89

.4

סולר:
מחיר לליטר בתחנת דלק

1.06

0.90

.5

קרוסין )נפט(:
מחיר לליטר בתחנת דלק

1.12

0.95

טור א׳

1.64

1.61

חלה ב׳ :מחיר מוצרי נפט לצדכן בשקלים חדשים )אינו כולל מם ערך מוסף(

טור ב׳
טור א׳

.1

בנזין  91אוקטן:
מחיר מיתקן ,לתחנת דלק ,המחיר ל־1000
ליטרים ,כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח

.2

1,437.60

בנזין  96אוקטן:
מחיר מיתקן ,לתחנת דלק ,המחיר ל־1000
ליטרים ,כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח

.3

בכל הארץ
למעט אזור אילת

באזור
אילת

1,503.84

בנזין  95אוקטן נטול עופרת:
מחיר מיתקן ,לתחנת דלק ,המחיר ל־1000
ליטרים ,כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח

1,469.94

ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .854
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טור ב׳
בכל הארץ
למעט אזור אילת

טור א׳

.4

נוולר:
מחיר מיתקן ,לתחנת דלק ,המחיר לי1000
ליטרים ,כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח

.5

811.37

קרוםין )נפט( דס״ל:
מחיר מיתקן ,לתחנת דלק ,המחיר ל־1000
ליטרים ,כולל הובלה ואספקה לתוך מכל הלקוח

.6

באזור
אילת

858.55

גז בכל הארץ:
ק״ג גז המסופק במכל  2.21 -שקלים חדשים.

.7

ומחיר המרבי של גז כאמור בפרט  6או המחיר הקובע לגז כמשמעותו בחוק הפיקוח לפי
ועניו ,כולל גם שירותים נילווים לרבות -
) (1שירות של ספק גז הניתן לפי קריאה של צרכן גז במקרה של דליפת גז ,כמפורט בסעיף
)2א( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי החזקה למיתקני גז(,
התשל״ה) 1975-להלן  -צו הפיקוח(;
״

)0

הובלת מכל הגז לבית הצרכן וחיבורו למיתקן הגז ,כהגדרתו בצו הפיקוח!

) (3שירות הקשור להחלפת צינור הגז הגמיש המחבר את המכשיר הצורך בבית הצרכן עם
מיתקן הגז כהגדרתו בצו הפיקוח ,לרבות עלות הצינור;
)<•>( שירות הקשור להחלפת צינורית המחברת את מכלי הגז עם הווסת של מיתקן הגז,
כהגדרתו בצו הפיקוח ,לרבות עלות הצינורית;
) (!1שירות הקשור בפירוק וסילוק של ציוד מושאל במקרה שבו החליט צרכן גז לנתק את
הקשר עם ספק הגז;
) (6שירות הקשור או כרוך בבדיקת מיתקן הגז כמפורט בתקן ישראלי מס׳ :158
)ד( שירות של בדיקה תקופתית של מכלי גז החייבת להיעשות לפי תקן ישראלי ת״י  70׳,
לרבות תיקונים ותחזוקה נאותה של המכלים והברז המורכב במכל:
2

)(8

שירות הקשור בגביית חשבונות גז ,לרבות עמלות הבנק!

)<>( תיקון ציוד גז שנמסר לשימוש צרכן גז כפקדון:
) (10שירות של ביטוח כלל הצרכנים כנגד נזקים העשויים להיגרם להם ,הכל כפי שיקבע
המנהל.
ד׳ בככלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
)חמ (3-;:152

אמנון רובינשטיין
שר האנרגיה והתשתית

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

״ ק׳׳ת התשל״ה ,עמ׳  !1744התשל׳׳ז ,עמ׳ .924
י״פ התשמ״ה ,עמי .102
1 2
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למוצרי נפט בשער בז״ן( ,התשנ״ג 992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

מחירים מרביים

לא ימכור אדם ולא יציע למכור ,לא יקנה ולא יסכים שימכרו לוי ,כל מוצר נפט ממוצרי
.1
הנפט המפורטים בטור א׳ בתוספת )להלן  -מוצרי נפט( ,במחיר העולה על המחיר הנקוב לצדו
בטור בי ,כפי שיעודכן בהתאם להוראות צו זה )להלן  -המחירים המרביים בשער בז״ן(.

עדכון מחירים
מרביים

)א( ב־ 1בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים בשער בז׳׳ן של כל מוצר נפט ,על פי
.2
הסכום המצטבר של מרכיבים אלה:
) (1המחיר הממוצע של אותו מוצר נפט על פי חמישה ימי פרסום רצופים
^" Piatt's European Market Scanשל מחירי Cargoes C.I.F. Med Basis -
 ,Genova/Laveraשהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה ליום העדכון ,בתוספת או
בהפחתת סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית )להלן -
המנהל( ,באישור שר האנרגיה והתשתית ושר האוצר )להלן  -השרים( :לא פורסם
מחירו של מוצר נפט מסויים כאמור ,ייקבע מחירו ,לעניו זה ,בידי המנהל בהתחשב
במחירו של מוצר קרוב לו:
) (2מכס לפי סעיף  4בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על
טובין ,התשנ״ב , 1991-כשהוא מחושב על פי המחיר כאמור בפסקה ):(1
2

)ב( ב־ 17בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים בשער בז״ן בדרך המפורטת בסעיף
קטן)א( ,אם המחיר הממוצע לפי סעיף )2א() (1של אחד ממוצרי הנפט עלה או ירד בשיעור של
 10%או יותר לעומת המחיר שלפיו עודכנו המחירים ב־ 1באותו חודש.
) ג ( המנהל יפרסם ב־ 3עתונים יומיים וברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי
האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,לפי הענין! תחילתם של המחירים המעודכנים תהיה ביום
פרסומם בעתונים.
מס ערך מוסף

המחירים המרביים בשער בז״ן הנקובים בתוספת אינם כוללים את המס המוטל על פי חוק
.3
מם ערך מוסף ,התשל״ו. 1975-
3

זמני פעולה של
מיתקנים לאספקת
מוצרי נפט

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך ,רשאי לקבוע את השעות שבהן יופעל מיתקן לאספקת
.4
מוצרי נפט או להורות על סגירת מיתקן כאמור ,לתקופה שלא תעלה על  24שעות! בסעיף זה,
״מיתקן לאספקת מוצרי נפט״  -מיתקן שבו מאוחסנים מוצרי נפט ,לרבות נפט גלמי ,בנזין,
קרוסין ,סולר ,מזוט ,גז ,שמנים וכל חומר לוואי אחר הנוצר בתהליך של זיקוק נפט גלמי.

עיגול מכומימ

בעת קביעת מחירים מרביים בשער בז״ן למוצרי נפט המפורטים בתוספת או עדכונם,
.5
יעוגל כלפי מעלה כל סכום שמעל למחצית האגורה ,וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי
מטה.

חובת דיווח

חברת נפט ובז״ן ימציאו למנהל על פי דרישתו ,כל פרט ,מסמך ,תעודה או דין־וחשבון
.6
הקשורים ברכישה או מכירה של מוצרי נפט בשער בז״ן :לענין צו זה ,״חברת נפט״ משמעה
חברה כמפורט בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדרים במשק הדלק(,
סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת-שיעורי מק״ח ,התשנ״ב ,עמי 49
סייח התשל׳׳ו ,עמי .52
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התשמ״ח , 1988-וכן כל חברה שהוכרה על ידי משרד האנרגיה והתשתית כחברת נפט ,ו״בז״ף׳
משמעו בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ.
4

.7

תחילתו של צו זה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ג ) 1בדצמבר .(1992

תחילה

תוספת
)םעיןז (1
מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן
טור ב׳
שקלים חדשים

יחידת מידה

טור א׳

גז פחמימני מעובה לחברות השיווק

ט.מ.

606.55

גפ״מ כחומר זינה

ט.מ.

606.55

נפטא כחומר זינה

ט.מ.

500.91

בנזין  91אוקטן

ק.ל.

430.93

בנזין  96אוקטן

ק.ל.

464.44

בנזין  95אוקטן נטול עופרת

ק.ל.

481.02

דס׳׳ל )קרוסין ,נפט( במכלית

ק.ל.

444.16

דס״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה

ט.מ.

556.03

סולר במכלית

ל,ל.

437.38

דס״ל )קרוסין ,נפט( בהזרמה

ק.ל.

446.49

סולר בהזרמה

ק.ל.

440.29

מזוט קל במכלית

ל,ל.

314.51

מזוט קל בהזרמה

ט.מ.

325.33

מזוט  2.5% 1500גופרית

ט.מ.

286.25

מזוט  2.5% 4000גופרית

ט.מ.

271.57

ט.מ.

342.25

ט.מ.

286.25

י

זפת 80/100
זפת ה .ב.

ד׳ בכסלו התשנ״ג ) 29בנובמבר (1992
אמנון רובינשטיין

)חמ (3-2512

שר האנרגיה והתשתית
4

אברהם )בייגה(
שר האוצר

שוחט

ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  ¡1002התשנ״ב ,עמ׳ .392

צו היטלי סחר )שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט( )מס׳ (2
התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (6)2לחוק היטלי סחר ,התשנ׳׳א , 1991-אנו מצווים לאמור:
1

.1

בצו זה -

הגדרות

״המינהל״  --מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;
1

0״ח התשי׳׳ח ,עמ׳ .160
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״חייב בהיטל הבטחה״  -כל אחת מחברות אלה :פז חברת נפט בע״מ :דלק חברת הדלק הישראלית
בע״מ :סונול ישראל בע״מ :בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה
מנהל המינהל:
״היטל בטחה״  -היטל כאמור בסעיף .2
היטל בטחה

חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן ,למען ספיגה או מניעה של רווח
.2
עודף הנובע מהוראות חיקוק ,היטל בטחה בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

טור א׳
מוצרי הנפט

טור ד׳
טור ג׳
סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -
באילת
למעט אילת

טור ב׳
יחידת מידה

א .בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על
 85ואינו עולה על 91

ק״ל

ב.

בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

ק״ל

2.68

ג.

בנזין נטול עופרת

ק״ל

37.04

33.22

ק״ל

2.95

7.27

בהזרמה )לייצור חשמל(

ק״ל

2.95

בהזרמה

ק״ל

2.95

במכליות
ה .קרוסין )נפט(

ק״ל
ק״ל

2.95
1.73

דס״ל בהזרמה

ק״ל

1.73

במכליות

ק״ל

1.73

ט .מ.

1.00

ד .סולר

ו.
ז.

נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא

י

3.93

2.98
0.87

4.35

ח .גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
ולייצוא

ט.מ.

1.00

-

ט .גז נפט מעובה -
בהזרמה

ט .מ.

11.30

במילוי

ט .מ.

11.30

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

ט.מ.

3.25

באשדוד

ט.מ.

1.25

לצרכן אחר -
בחיפה

ט.מ.

3.25

באשדוד

ט.מ.

1.25

ט.מ.

3.06

יא .מזוט ״- (2.5%) :4,000
לחברת החשמל
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טור א׳
מוצרי הנפט

טור ב׳
יחידת מידה

טור ד׳
טור ג׳
סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -
באילת
למעט אילת

לצרכן מעל  25,000טון לשנה:
בחיפה בהזרמה

ט.מ.

3.06

בחיפה במכליות/רכבת

ט.מ.

3.06

באשדוד

ט.מ.

1.00

בחיפה

ט.מ.

3.06

באשדוד

ט.מ.

1.00

לצרכן אחר -

יב .זפת )אספלט( ט.מ- .
80/100 ,60/70 ,40/50

14.62

ה.בי ,3ה.ב־5

14.62

בלתי מנושף

14.62

) .3א( היטל הבטחה ישולם למינהל במועד ,בדרך ובאופן שבו משןולם הבלו על דלק על פי
חוק הבלו על דלק ,התשי״ח. 1958-
2

1

מועד ואופן
ת ש ל ו ם

ה י ט ל

הבטחה

1

)ב( חייב בהיטל בטחה המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו ,ישלם את היטל הבטחה
למינהל במועד שחרור המוצר מרשות המכס.
צו היטל סחר)שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט( התשנ״ג - 1992-בטל ,אולם ניתן לגבות
.4
היטל בטחה שהוטל מכוחו ושטרם נגבה.
2

תחילתו של צו זה ביום ה׳ בחשון התשנ״ג ) 1בנובמבר .(1992

.5

ביטול והוראת
מ ע ב

י

תחילה

ה׳ בחשון התשנ׳׳ג ) 1בנובמבר (1992
)חמ (3-21!¡2

2

ק״ז; התשנ״ג ,עמ׳ .115

אמנון רובינשטיין
שר האנרגיה והתשתית

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

צו זכות מטפחים )הוספה לתוספת( ,התשג״ג992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג) '1973-להלן
החוק( ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת לחוק -
2

תיקון התוספת

׳ (1:אחרי ״ורד "Rosa L. -
יבוא ״זויסיה "Zoysia wiiid -
ט׳ בדושון התשנ״ג ) 4בדצמבר (1992
)חמ (3-12

1
2

יעקב צור
שר החקלאות

סייח התשל׳׳ג ,עמ׳  :272התשמ״ד ,עמ׳ .23
ק״ת התש״ן ,עמ׳  :84התשנ״ב ,עמי .1465
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ונו הווכנון והבגיוה )אלי־שידה( ,התשג״ג992-ו
נ ת ו ק ף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשנ״ה , 1965-ולאחר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחה המרכז ועיריית אל־טירה,
אני מכריז לאמור:
1

קביעת מרחב
תכנון מקומי

השטח שבתחום מחוז המרכז ושג!:ולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון מקומי
.1
אל־טירה )להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

גבולות מרחב
התכנון המקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו נחול בתשריט הערוך בקנה מידה
.2
 1:10,000והחתום בידי ביום י״ד ב מ ל ו התשנ״ג) 9גדןימבר  (1992והם כוללים את תחום עירית
^ל״טירה .

הפקדת ?!ותקיים
ש ל התשריט

עותקים של התשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפניט ,ירושלים ,במשרדי הוועדה
.3
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אליטירה וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים מתוחים לקהל.

2

הוראת מעבד

דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של נ ו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.4
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

תחילה

.5

ביטול

.6

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
צו התכנון והבניה )טירה( ,התש״נ*  - '1979-בטל.

י״ד בכסלו החשנ״ג ) 9בדצמבר (1992
)חמ (3-1113
י ט״ח התשכ״ה ,עמי .308
ק׳׳ת התשנ״א ,עמ׳  ;1169התשנ״ב5» ,מ׳ .1412
ק״ת התש״ם ,עסי .614
2

אריה דרעי
שר הפנים

3

צו התכוון והבניה )כרמיאל( ,הוגשנ״ג992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ולאחר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועירית כרמיאל,
אני מכריז לאמור:
1

קביעת מרחב
תכנון מקומי

השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון מקומי
.1
כרמיאל )להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

גבולות מרחב
התכנון המקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
.2
 1:10,000והחתום בידי ביום י״ד בכסלו התשנ״ג) 9בדצמבר  (1992והם כוללים את תחום עירית
כרמיאל .

הפקדת עותקים
של התשריט

עותקימ של התשריט האמור 3ס?גיף  2מופקדימ במשרד הפגים ,ירושלים ,במשרד־ הוועדה
.3
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהט גימי־ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

2

1
2
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ם״ח החשכ״ה ,ממי .308
ק ״ ת התשמ״ו ,עמי  ¡480התשנ״ב ,עם׳ .1204
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דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשמח במרחב התכנון
.4
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
.5

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

.6

צו התכנון והבניה )מרחב תכנון מקומי( )כרמיאל( ,התשל״ג - 1973-בטל.

הוראת מעבר

ת ח

3

ב

,

ל ה

י ל
טו

י׳׳ד בכסלו התשנ״ג ) 9בדצמבר (1992
)חמ (3-113

~,

י ק״ת התשל״ג ,עמ׳ .1004

אריה דרעי
הפנים
שר
״

צו הוזבנון והגניה )לב השרון( ,התשנ"ג992-ו
בווקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה /1965-ולאחר התייעצות עם
המועצו הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז והמועצה האזורית
לב השרון ,אני מכריז לאמור:
וזשטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון מקומי
.1
לב השרון )להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
.2
 1:10,000והחתום בידי ביום י״ד בכסלו התשנ׳׳ג) 9בדצמבר  (1992והם ל ל י
האזוריר .לב השרון .
כ ו

ת

ם א

ת ח ו ם

גבולות מרחב

ה מ ו ע צ ה

התכנון המקומי

2

?:ותקים של התשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הוועדה
.3
המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ו ל י ל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב נ

ה

ב

ה ש ר ו ן ׳

ו

כ

זיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.4
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
.5

וחילתו של צו זה ביום פרסומו.

.6

צו התכנון והבניה )מרחב תכנון מקומי צפון השרון( ,התש״ל - '1970-בטל.

הפקדת עותקים
ל

של התשריט

הוראת מעבר

תחילה
ביטול

י״ד בככלו התשנ״ג ) 9בדצמבר (1992
)חמ (3-1113

אריה דרעי
ש ר הפנים
1
2
3

ס״ח הרשכ״ה ,עמי .308
ק״ת ה ו ושמייד ,עמי  ;1646התשנ״א ,עפ׳ .727
ק״ת הווש״ל ,עמי .1626

קובץ התקנות  ,5490ה׳ בטבת התשנ״ג29.12.1992 ,
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בתוקף םמגוחי לטי תקנה )2ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות ה נ מ ה מ א י ו ת )אגרת
רשיון(í/?íraí-1980;1,להלן)' ; ! 1ת ק נ ו ת (  ,אני מודיע לאמון״:
שימי

m

1

?נקב עליית מדד אוקמומר  1992למופת מדד אוקטובר  ,1991ישתנו הםכומיפ שבתקנה 1
.
לתקנות וגומחה יהיה בדלקמן:
.1

 n r׳ ישית

מ ד מתן רשיון ל9י סעיף )3ג( לחוק תשולט אגרה כלהלן:
א .ע נ ף ראשי י•  ?.14שקליין חדשימ;
ב? .נגף משנה  1^9 -שקלימ חדשי;13
ג.

?ננף ראשי ותוף  -מווזנית המרום הנקוב 83סקה )א(;

יו3? .ו:ף משנה נוטף -

3-771

) rroer¡ ivmtהגקוב גפ0קח )ר(.״.

י״ 3בכסלו חתשג״ג ) 7בד:?:מבו״ (1992
( a r o

נתן חילו
ר ש פ הקבלנימ

ק ״ ת התשמ״א? ,ימי  ;289התשג״ב ,עגן׳ .630

1

*א קואniH&mמחאותTÍWQ

npw a
e

wf¿n m n ) ytvbvn״an#n1?nn

בתוקף הםמכות לפי סעיף  1לחוק גמלאות לנושאי מ ש ת ;
התשכ״ט״ ,'1969מחליטה ועדת ה נ מ י ם ש ל ה מ מ ת לאמור:
תיקון נ!»יף 1

גוישוייות ה ש ל

בסעיף  1להחלמת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית
1־
ושאיריהם( ,הו1שמ״א , 1981-מסוף הגדרת ׳ ׳ ה מ ש מ ר ת הקובעת״ יבוא ״ואולט זו3אי אשר,
במהלף כהוגה בפועל בדרגה גבוהי; מדרגתו הקבועה ,יצא לקזנבה שלא מן הטעמימ המנויים
בסעיף ) 13א( לחוק בתי המשפט ןגוםח מ ש ו ל ב י התשמ״ד~* , 198סעיף  (»)16לחוק הדיינים,
ד;תשט״ו , 1955-סעיף )13א( לחוק הקאדים ,התשכ״א , 1961-אז סעיף  (8)19לחוק ב ת י הדין
הדתיים הדרודימ ,התש3״ג , 1962-תהא מ ש מ ר ת ו הקובעת לענין גמלתו ביומ פלוגי  -סבוה
משכורת היסוד ,ם ג י ת ף תוספת ותק שי8תזי ותוס9ת יוקר ,המגיע גאויתו יומ לנושא משרה
שיפוטית !:::דרגתו הקבועה והוותקו השיפוטי ש ל הזכאי״.
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י״ח בכסלו התשנ״ג ) 13בדצמבר (1992
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ק״ת
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סייח
ם׳׳ה התשכ״*
ט״ח
1

2

3

4

5

6

גדליה גל
יושב ראש ועדת הכםפימ

( 3

התשב״מ ,עמי .98
התשמ״זו0» ,׳  :1440התשמ״ט,
וזתשמ״ד ,ע«׳ .198
התשט״ו!? ,מ׳ .68
. a s
118
התשכ״ג?? ,מ׳ .20
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בהחלטת גימלאות לנושאי השת! ברשויות השלטון)חברי הכנסת ושאיריהמ()תיקון( ,מתשנ״ג,1992-
שפורסמה בקובץ התקנות  ,5484התשג״ג» ,מ׳  ,140בחתימה ,במקומ ״יושב ראש ועדת הבספימ׳׳ צריך
להיות ״יושב ראש ועדת ה מ ס ת ״ .
)חמ (3-193
268
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שקלים

חדשיט

קובץ התקנות  ,5490ה׳ מ י כ ת התשג״ג29.12.1992 ,
0334-2883
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