רשומות

קובץ התקנות
כ״ו בטבת התשנ״ו

5731

 18בינואר 1996
עמוד

צו מם הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה()התליית תחולתם של סעיפים  4ו־,(5
התשנ״ו996-ו
תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה()תיקון( ,התשנ״א) 1991-תיקון(,
התשנ״ו1996-
צו קביעת הזמן ,התשנ׳יו1996-
תקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים
כפריים()ביטול( ,התשנ״ו 996-ו
צו יציבות במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים למוצרי נפט(,
התשנ״ו996-ו
הודעת המים)עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(2התשני׳ו1996-

438
438
438
439
439
442

צו מ ס הבנםה )תיאומים בשל אינפלציה()התליית תחולתם של
סעיפים  4ו־ ,(5ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )32ב( לחוק מם הכנסה)תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ״ה-
) '1985להלן  -חוק התיאומים( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
אי תחולת
סעיפים  4ו־5

.1

לחוק התיאומים לא יחולו בשנת המם .1996
סעיפים  4ו־5
יו

ט״ו בטבת התשנ״ו) 7בינואר (1996
)חמ (3-2494

א ב ר ה ם ) ב י י ג ה ( שיוחט
שר האוצר

ס״ח התשמ״ה ,עמי .172

תקנות בריאות העם )איכותם התברואית ש ל מ י שתיה()תיקון(,
ה ת ש נ ״ א  -ו  9 9ו )תיקון( ,ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם 1940 ,י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

1

בתקנות בריאות ה ע ם )איכותם התברואית של מי שתיה()תיקון( ,התשנ״א 991-ו ,
.1
בתקנה  ,(3)2במקום ״ביום ט׳ בטבת התשנ״ו )ו בינואר (1996״ יבוא ״כ״ב בטבת התשנ״ז
) 1בינואר (1997״.
2

ט״ז בטבת התשנ״ו) 8בינואר (1996
)חמ (3-1022

אפרים סנה
שר הבריאות

י ע״ר  ,1940תום׳  ,1עמ׳  :191ס״ח התש״ל ,עמי .102
ק״ת התשנ״א ,עמי .609
2

צו קביעת הזמן ,התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק קביעת הזמן ,התשנ״ב1992-י ,ולאחר תיאום עם
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,אני קובע לאמור:
תביעת הקדמת
ז מ ן

המועדים להקדמת הזמן בישראל ל״זמן יקום מתואם״ בשלוש שעות במקום הקדמתו
.1
בשעתיים יהיו כדלהלן:
)ו( בשנת התשנ״ו  -התחלה ביום ה /כ״ג באדר התשנ״ו) 14במרס  ,(1996בשעה
;24:00
סיום ביום א׳ בלילה ,מוצאי ראש השנה ,ב׳ בתשרי התשנ״ז) 15בספטמבר ,(1996
בשעה ;24:00
) (2בשנת התשנ״ז  -התחלה ביום הי ,ד׳ באדר ב׳ התשנ״ז) 13במרס  997ו( ,בשעה
;24:00
סיום במוצאי שבת ,י״ז בתשרי התשנ״ח ) 18באוקטובר  ,(1997בשעה ;24:00
ס״ח התשנ״ב ,עמי .137

438
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) (3בשנת התשנ״ח  -התחלה ביום הי ,ב״א באדר התשנ״ח ) 19במרס  ,(1998בשעה
;24:00
סיום במוצאי שבת ,ב״ז בתשרי התשנ״ט )דו באוקטובר  ,(1998בשעה .24:00
ט׳ בטבת התשנ״ו)ו בינואר (1996
<חמ (3-1 ¡42

חיים ר מון
שר הפנים

תקנות התכנון והבניה)פטור מ ה י ת ר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים
באזורים כפריים()ביטול( ,ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  265ו־ 266לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר
התייעעות עם המועצה הארעית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

תקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים
.1
באזורים כפריים( ,התשנ״א) 1991-להלן  -התקנות העיקריות(  -בטלות.

ביטול

2

על אף האמור בתקנה ו ,בית ישן ששופץ ומבנה שהוסב או הוצב בהתאם לתקנות
.2
העיקריות לפני תחילתן של תקנות אלה יהא פטור מהיתר ע ד יום כ״א בטבת התשנ״ז
 31בדיגמבר .(1996

ה ו ר א ת מעבר

4

ח׳ בטבת התשנ׳יו) 31בדצמבר (1995
חיים רמון

)(3-347

שר הפנים
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת תתשנ״א ,עמי .476

צ ו י צ י ב ו ת ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ד א ת ש ע ה ( ) מ ח י ר י ם מ ר ב י י ם ל מ ו צ ר י נפט(,
התשנ״ו996-ו
על פי החלטת הממשלה מיום  7בינואר  996ו ובתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק
יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראות שעה( ,התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח) 1957-להלן  -חוק הפיקוח( ,ובהתאם
לסעיף  5ו)א()ו( לחוק אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה985-ו  ,אנו
מצווים לאמור:
2

ג

 .1לא ימכור אדם ולא יציע למכור ,לא יקנה ולא יסכים שימכרו לו ,כל מוצר נפט
ממוצרי הנפט המפורטים בטור א׳ בתוספת )להלן  -מוצרי נפט( ,במחיר העולה על המחיר
הנקוב לצידו בטור ב /כפי שיעודכן בהתאם להוראות צו זה.

מחירים מרביים

,) .2׳צ( ב ־  1בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים של כל מוצר נפט ,על פי הסכום
המצטבר של מרכיבים אלה:

עדכון מחירים
י י

2
נ

מ

ב

י מ

ס״ח דתשמ״ו ,עמי .2
סייח ד תשי״ח ,עמ׳ .24
ם״ח ד תשמ״ה ,עמי .204
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)(1

להלן  -פרסום פלטס( של מחירי

המחיר הממוצע של אותו מוצר נפט על פי חמישה ימי פרסום רצופים

)Scan

F.1.Piatt's

European Market

 ,Cargoes Med Basis Genoval/Laveraשהאחרון בהם 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 ,לעניין זה ,בידי
המנהל בהתחשב במחירו של מוצר קרוב לו;
) (2בלו על פי חוק הבלו על דלק ,התשי״ח958-ו ;
4

) (3סל הוצאות לאחר שער בדין)שער בתי זיקוק לנפט בע׳׳מ( ,לרבות תעריפי
הזרמה ,אחסון ,הובלה וניפוק ,עמלות והוצאות שיווק ורווח ,כפי שקבע המנהל
על פי הנחיות השרים )להלן  -סל ההוצאות(; סל ההוצאות יעודכן ב ־ ו בחודש
מדי שלושה חודשים ,בשיעור של  80%מעליית מדד המחירים לצרכן מן המדד
שפורסם לאחרונה לפי יום העדכון הקודם ,עד המדד שפורסם לאחרונה לפי יום
העדכון ,-העדכון הראשון של סל ההוצאות יהיה ביום י״ב בניסן התשמ״ו
) 1באפריל .(1996
)ב( ב־7ו בכל חודש יעודכנו המחירים המרביים של מוצרי הנפט בדרך המפורטת
בסעיף קטן)א( ,א ם המחיר הממוצע לפי סעיף )2א^( של אחד ממוצרי הנפט עלה או ירד^ו
ttk
בשיעור של  10%או יותר לעומת המחיר שלפיו עודכנו המחירים לאחרונה לפני כן.
)ג( המנהל יפרסם ב־ 3עיתונים יומיים וברשומות א ת נוסח התוספת כפי
שהשתנתה על פי האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,לפי הענין; תחילתם של המחירים
המעודכנים תהיה ביום פרסומם בעיתונים.
מוסף

המחירים הנקובים בתוספת כוללים א ת המם המוטל על פי חוק מס ערך מוסף,
.3
התשל״ו) 1975-להלן  -מם ערך מוסף(.

מס ערך

חובת הסימון

בעל משאבת דלק העוסק בה במכירת מוצרי נפט חייב לציין עליה ,במקום נראה לעין,
.4
א ת סוגי מוצרי הנפט הנמכרים בה ואת מחירו של כל סוג וסוג.

קרוסין באריזות

הוראות צו זה לא יחולו על מכירה של קרוםין )נפט( באריזות מוכנות מראש ועל
.5
מבירת קרוסין באמצעות מחלקי קרוםין עד ל־ 250ליטרים.

זמני פעולה
של מיתקנים
ל א ס פ ק ת מוצרי
נפט

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך ,רשאי לקבוע א ת השעות שבהן יופעל מיתקן
.6
לאספקת 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.

דלק לתדלוק
מטוסים ואנלות

חברה המספקת דלק המיועד לתדלוק מטוסים של חברות תעופה אזרחיות •וחברה
.7
המספקת סולר או מזוט המיועד לתדלוק אניות ,תמציא למנהל ,לפי דרישתו ,תחשיב מפורט
של המחיר אותו היא גובה מלקוחותיה ,לפי מרכיבי העלות השונים.

5

ש י ר ו ת י ם נילווים
ל ה ס פ ק ת גז

.8

המחיר שגבה ספק גז מצרכן גז עבור גז ,כולל גם שירותים נילווים לרבות -
ם״ח התשי״ח ,עמי .160
ס״ח התשל״ו ,עמי .52
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)ו( שירות של ספק גז הניתן לפי קריאה של ערכן גז במקרה של דליפת גז ,כמפורט
בסעיף )2א( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי החזקה למיתקני גז(,
התשל״ה975-ו )להלן  -צו הפיקוח(;
6

)(2

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

) (3שירות הקשור להחלפת צינור הגז הגמיש המחבר א ת המכשיר הצורך בבית
הצרכן עם מיתקן הגז כהגדרתו בצו הפיקוח ,לרבות עלות הצינורית;
) (4שירות הקשור להחלפת צינורית המחברת א ת מכלי הגז עם הווסת של מיתקן
הגז ,כהגדרתו בצו הפיקוח לרבות עלות הצינורית;
) (5שירות הקשור בפירוק וסילוק של ציוד מושאל במקרה שבו החליט צרכן גז לנתק
א ת הקשר עם ספק הגז;
) (6שירות הקשור או כרוך בבדיקת מיתקן הגז כמפורט בתקן ישראלי ת״י ;158
) (7שירות של בדיקה תקופתית של מכלי גז החייבת להיעשות לפי תקן ישראלי
ת״י ., 70לרבות תיקונים ותחזוקה נאותה של המכלים והברז המורכב במכל;
ד

) (8שירות הקשור בגביית חשבונות גז ,לרבות עמלות הבנק,-
) (9תיקון ציוד גז שנמסר לשימוש צרכן גז כפקדון,-
) 00שירות של ביטוח כלל הצרכנים כנגד נזקים העשויים להיגרם להם ,הכל כפי
שיקבע המנהל.
בעת קביעת מחירים מרביים למוצרי נפט המפורטים בתוספת או עדכונם ,יעוגל כלפי
.9
מעלה כל סכום שמעל למחצית האגורה השלמה ,וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל
כלפי מטה.

עיגול סכומים

 .10צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי
נפט( ,התשנ״ג992-ו  -בטל.

ביטול

8

.11

תחילתו של צו זה ביום ט״ו בטבת התשנ״ו) 7בינואר .0 996

תחילה

תוסטת
)סעיף 0
מחיר מוצרי נפט לצרכן בשקלים חדשים )בולל מם ערך מוסף(
טור ב׳
בבל הארץ
למעט אזור א י ל ת

טור א׳

באזור
אילת

ו .בנזין  96אוקטן

2.66

2.28

 .2בנזין  95נטול עופרת

2.58

2.21

ט״ז בטבת התשנ״ו) 8בינואר (1996
)חמ (3-2152

גונן ש ג ב
שר האנרגיה והתשתית

א ב ר ה ם )ב י י ג ה ( ש ו ח ט
שר האוצר

ק״ת התשל״ה ,עמ׳  ;1744התשל״ז ,עמי .924
י״פ התשמ״ה ,עמ׳ .102
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;260התשנ״ה ,עמ׳ .1433

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5731כ״ 1ב ט ב ת התשנ״18.1.1996 ,1
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ה ו ד ע ת ה מ י ם ) ע ד כ ו ן ת ע ר י פ י ם ל מ י ם ( ) מ ם ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ו 1 9 9 6 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א)ב( לחוק המים ,התשי״ט 1959-אני מודיע בזה
לאמור:
י

׳

עדכון תעריפי
מים לחקלאות,
ל ת ע ש י ה ולצריכה
ביתית

עקב שינויים שחלו במדד הכללי ,במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום י׳ בטבת
.1
התשנ״ו) 2בינואר  (1996לעומת כ׳ באלול התשנ״ה) 15בספטמבר  ,(1995אשר גרמו לשנוי של
הסל.הקובע בשיעור של  3.5%לגבי מים לחקלאות ולתעשיה וב־ 3.6%לגבי מים לצריכה
ביתית ,השתנו חייי־יפי המים המסופקים מאת חברת מקורות ולפיכך ,נוסח פסקאות )ו( עד
) (3של תקנה  7לתקנות המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( ,התשמ״ז987-ו  ,הוא
מיום י׳ בטבת התשנ״ו) 2בינואר  (1996כדלקמן:
2

״) (1מים לחקלאות
בפסקה זו -
״שנת הרישוי 1989״  -שנת  1989לפי הלוח הגרגוריאני;
״שנת הרישוי  -השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;
״כמות 1989״  -כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין ,לחקלאות ,בשנת הרישוי
 ,1989לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרםומן של תקנות המים )תעריפי
מים המסופקים מאת מקורות()תיקון( ,התשנ״ג , 1993-ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב
המים אף לאחר פרסומן ,אך למעט מים שהוגדרו ברשיון ההפקה כמים זמניים או חד
פעמיים:
5

״כמות א״  50% -מבמות ;1989
״כמות ב״  30% -מכמות ;1989
״כמות ג״  -ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין ,לחקלאות,
בשנת הרישוי לבין כמות א׳ ובמות ב׳ יחדיו.
תעריף בעד במות ה מ י ם
המוקצית בבל חודשי ה ש נ ה
בשקלים ח ד ש י ם למ״ק

ש ם מפעל מקורות

עמק הירדן)תחום המועצה האזורית בית שאן(

0.398

בית שאן קידוחים

0.471

בית שאן מעיינות ,לרבות מים לבריכות דגים

0.119

שפעה  -מילוי מאגרי שפעה

0.208

שפעה

0.160

עמק הירדן

0.492

רמת הגולן  -מים המסופקים לאגודת המים ״מי גולן״

0.594

רמת הגולן)למעט מים המסופקים ל״מי גולן״( ,עמק מזרחי
)למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון( וכל שאר
מפעלי מקורות -

2
5
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ש ם מפעל מקורות

תעריף בעד כ מ ו ת ה מ י ם
ה מ ו ק צ י ת בכל חודשי ה ש נ ה
בשקלים ח ד ש י ם למ״ק

ו ,תעריף לכמות א׳

0.501

 .2תעריף לכמות ב׳

0.604

 .3תעריף לכמות ג׳

0.810

 1.9קבל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים
שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי

0.810

 1.10מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחברת
מקורות לאחר שנת הרישוי  ,1989יראו א ת כמות המים
שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות 1989״
לענין תעריפים אלה.
1.11

1.12

שפד״ן -
 .1תעריף לכל במות המים הנצרכת בחודשים
נובמבר-אפריל

0.466

 .2תעריף לכל כמות המים הנצרכת בחודשים
מאי-אוקטובר

0.492

קולחין -
 .1תעריף ל־ 50%מבמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי

0.430

 .2תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת

0.348

 1.13מים לשמירת ערבי טבע -
מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מים שהגדיר נציב המים כמיועדים
לשמירת ערכי טבע ,יהיה התעריף בגובה העלות האמורה ,כפי שאושרה מראש בידי
נעיב המים.
 1.14תעריפים מיוחדים -
א .לגבי המפורטים להלן ,בשל קיום נסיבות מיוחדות ,יהיו התעריפים כלהלן:
חולתא  -למדגה

0.098

מי שקמה

0.157

מעלה גמלא

0.238

גבעת יואב  -לבננות

0.326

ב .התעריפים האמורים בפסקת משגה א׳ יועלו בהדרגה ,אחת לשנה ובשיעור שווה
מדיי שנה ויגיעו תוך שמונה שנים לתעריף של מפעל מקורות הנוגע לענין,
) 1.15ו(

מים שמליחותם -
א׳ בין  600מיליגרם כלור לליטר ובין  800מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד
במות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה זו,
בהפחתה של  10אחוזים;
ב׳

בין  800מיליגרם כלור לליטר ובין  1000מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד
במות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה זו,
בהפחתה של  16אחוזים:
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ג׳

בין  000ו מיליגרם כלור לליטר ובין  200ו מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד
כמות הימים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה זו,
בהפחתה של  24אחוזים;

ד׳

בין  1200מיליגרם כלור לליטר ובין 400ו מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד
כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה זו,
בהפחתה של  30אחוזים;

ה׳ בין  1400מיליגרם כלור לליטר ובין  1500מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד
כמות המים המוקצית במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה .זו,
בהפחתה של  34אחוזים,-
ר

מעל  1500מיליגרם כלור לליטר  -התעריף בעד במות המים המוקצית
במפעל מקורות הנוגע לענין ,כמפורט בפסקה זו ,בהפחתה של  40אחוזים.

) (2במפעל ערבה של מקורות -
) (1מליחות המים לענין קביעת התעריף לפי תקנה זו ,תיקבע לפי ריכוז
הכלורידים או לפי ריכוז אקוויוולנטי של סולפאטים או צירוף של שניהם;
) (2מים שרמת הברזל המומס בהם מעל  0.3מיליגרם לליטר ורמת המימן הגופרי
בהם מעל  0.5מיליגרם לליטר  -התעריף בעד כמות המים המוקצית במפעל,
בהפחתה של  25אחוזים ,ובלבד שלא תיפגע על ידי כך זכותו של צרכן
הזכאי ,עקב מליחות המים ,להפחתה העולה על  25אחוזים ,על פי הוראות
תקנה זו.
) (3קביעת ריכוז הכלורידים ושאר היונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה על ידי
המעבדה האנליטית-כימית של השירות ההידרולוגי בנציבות המים.
) (4פסקת משנה )ו(א׳ עד ו׳ תחול באזורים הבאים בלבד או בחלקים מהם ,על פי
קביעת נציב המים:
עמק הירדן :בקעת הירדן ,-עמק בית שאן ,-עמק חרוד :עמק יזרעאל; עמק זבולון :חוף
הכרמל; הנגב הצפון מערבי; הר הנגב ,-מדבר יהודה :ערבה.
)(2

מים לתעשיה

)א( שם מפעל מקורות

בשקלים ח ד ש י ם למ״ק

בית שאן  -מעיינות

0.303

בית שאן  -קידוחים

0.630

)ב( כל יתר מפעלי מקורות

0.800

)ג( התעריפים למים לתעשיה מהשפדץ ,מקולחין או ממים שהגדיר נציב המים כמים
מלוחים או מים מאיכות נחותה ,יהיו נמוכים ב־ 5.9אגורות למ״ק מהתעריף הנקוב
בתקנת משנה )ב(.
) (3מים לעריבה ביתית
בכל מפעלי מקורות
י״ח בטבת התשנ״ו) 10בינואר (1996
)חמ (3-807
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