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 פקודת מס הכנסה

ס על הכנסות של תושבי אילת והערבה מ ות בדבר הנחה מ  תקנ

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי

 הערבה), תשל״ו—1975 3 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) ברישה, במקום ״שבשנת המס 1975״ יבוא ״שבשנות המס

 1975—1977״ ;

 (2) במקום ״בשנת המס 1975״ יבוא ״בשנות המס 1975—1977׳;

 (3) במקום ״3,000 לירות״ יבוא ״3,300 לירות״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״בשנת המם 1975״ יבוא ״בשנות המס
 1975—1977״.

 תיקון תקנה 2

 תיקון ת?גה3

 3. תחילתה של תקנה 1(3) היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת
 והערבה) (תיקון), תשל״ו—1976״.

 תוזילד.

 השם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ג׳ בסיון תשל״ו(1 ביוני 1976)
 >וזמ 723110)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח תשל׳׳ה, עמי 168¡ תשל״ו, עמ׳ 84.
 2 ק״וז וזשל׳יו, עמ׳ 49.

 פקודת מס הכנסה

ס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח״ל מ ות בדברי הנחות מ  תקנ

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנות 1. בתקנות 2, 3 ו־4 לתקנות מס •הכנסה (הנחות ממס בישובים מםויימים ובהיאחזויות

4 נח״ל), תשל״ו—1975 2 (להלן — התקנות העיקריות), בכל מקום — ' י ׳ 3 2 

 (1) במקום ״שבשנת המס 1975״ יבוא ״שבשנות המס 1975—1977״;

 (2) במקום ״3,000 לירות״ יבוא ״3,300 לירות״.

 ז דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמ׳ D ;120״n תשל״ה, עמי 168; תשל׳׳ו, עמ׳ 84.
 2 ק״ת תשל׳׳ו, עמי 47, 725 ו־1347.

 1858 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976



 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״בשנת המם 1975״ יבוא בכל מקום תיקי! תקנה 5
 ״בשנות המס 1975—1977״.

 3. תהילתה של תקנה 1(2) היא ביום אי בניסן תשל״ו (1 באפריל 976!), תהילה

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מםויימים ובהי־ השס
 אחזויות נח״ל)(תיקון מם׳ 3), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ג׳ בסיון תשל״ו(1 ביוני1976) י
a שר האוצר 023110 n ) 

 פקודת מס הכנסה

ס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח מ ות בדבר הנחות מ  תקנ

/ ובאישור ועדת ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם ה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה תיקון תקנה 2
, בכל מקום —  ובשטחי פיתוח), תשל״ו—1975 2

 (1) במקום ״משנת המם 1975״ יבוא ״משנות המם 1975—1977״ ן

 (2) במקום ״3,000 לירות״ יבוא ״3,300 לירות״.

ה י ד ו  2. תחילתה של תקנה 1(2) היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976). ת

0  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי ר,ש
 התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח)(תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ג׳ בסיון תשל״ו(1 ביוני1976) י
מ ״723t0 שר האוצר ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס׳׳ת תשל׳׳ד., עמי 168; תשל׳׳ו, עמי 84.
 2 ק״וז תשל״ו, עמ׳ 144 ועמי 1348.

 קובץ התקנית 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976 1859



 פקודת מס הכנסה

 צו בדבר עיגול ההנחות הסוציאליות

, ובאישור ועדת הכספים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה
 של הכנסת; אני מצווה לאמור:

 1. (א) הותאמו סכומי מענק הפרישה או מענק המוות על פי סעיף 9(7א) לפקודה
 או על פי סעיף 32(9)(ב) לפקודה, יעוגל הסכום המותאם למספר הלירות המתחלק ב־50

 (להלן בסעיף זה — הסכום העגול).

 (ב) היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול פחות מ־25 לירות, לא יובאו
 בחשבון לענין סכומי מענק הפרישה או מענק המוות; היה מספר הלירות העולה על
 הסכום העגול 25 לירות או יותר, יווסף לסכומי מענק הפרישה או מענק המוות סכום

 של 50 לירות.

 2. (א) הותאמו סכומי ההנחות שקיבל עובד ממעבידו על פי סעיף 9(20) לפקודה
 (להלן — ההנחות), יעוגל הסכום המותאם למספר הלירות השלמות המתחלק ב־60

 (להלן בסעיף זה — הסכום העגול)!

 (ב) היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול פחות מ־30 לירות, לא יובאו
 בחשבון לעניו ההנחות; היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול 30 לירות או יותר,

 יווסף לסכום ההנחות סכום של 60 לירות.

 3. (א) הותאמו סכום קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א(א) לפקודה והסכום
 הנקוב בסעיף 9א(ג) לפקודה (להלן — קיצבה מזכה), יעוגל הסכום המותאם למספר

 הלירות השלמות הקרוב המתחלק ב־100 (להלן בסעיף זה — הסכום העגול).

 (ב) היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול פחות מ־50 לירות, לא יובאו
 בחשבון לענין סכום קיצבה מזכה; היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול 50 לירות

 או יותר, יווסף לסכום קיצבה מזכה סכום של 100 לירות.

 4. (א) הותאם הסכום הפטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה (להלן — הסכום הפטור),
 יעוגל הסכום המותאם ללירה השלמה הקרובה.

 (ב) סכום מותאם שהוא פחות מ־50 אגורות לא יובא בחשבון לענין הסכום
 הפטור, וסכום מותאם של 50 אגורות או יותר ייחשב כלידה שלמה ויווםף לסכום. הפטור.

 5. (א) הותאם סכום ההכנסה המזכה כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה (להלן —
 הכנסה מזכה), יעוגל הסכום המותאם למספר הלירות הקרוב המתחלק ב־1,000 (להלן

 בסעיף זה — הסכום העגול).

 (ב) היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול פחות מ־500 לירות, לא יובאו
 בחשבון לענין סכום ההכנסה המזכה; היה מספר הלירות העולה על הסכום העגול

 500 לירות או יותר, יווסף לסכום הכנסה מזכה סכום של 1,000 לירות.

 כללים לעינוי
 מענק פרישד,

 או מענק מוות

 כללים לעיגול
 ההנחות שקיבל
 עובד ממעבידו

 כללים לעיגול
 קיצבה מזכה

 כללים לעיגול
 הסכום הפטור

 כללים לעיגול
 הכנסה מזכה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח תשל״ה, עמי 168; תשל״ו, עמי 84 ועמי 156.

 1860 קובץ התקנות 3543, כיב בסמן תשל׳׳ו, 20.6.1976



 6. עיגול סכומים כאמור בסעיפים 1 עד 5, אין בו כדי לשנות את סכומי מענק העיגול לעניז
ך התאמת דמיי ך מ ז  הפרישה, מענק המוות, ההנחות, קיצבה מזכה או הכנסה מזכה לענין התאמת ן

 הבאה.

 7. תחילתו של צו זה מיום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976). תחילה

 8. לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (כללים לעיגול סכומי ההנחות הסוציאליות), השם
 תשלי׳ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ג׳ בסיון תשל״ו(1 ביוני 1976) י
) שר האוצר ד 2 3 1 5  >ז׳מ 4

 חוק עידוד החסכוו, הנחות ממס הכנסה וערגות למילוות,
 תשס״ז-956ו

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  למילוות, תשט״ז—1956 ג

ה מטור ממ0 הכנס ר ו ט יייי פ ד  1. הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב המפורטות ליילל׳ ת
 ממס המוטל על ההכנסה, חוץ מן המם שחבר בני אדם חייב לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת «ל איגרות תיב

:  מס הכנסה 2

 (1) איגרות חוב מסוג ברירה הניתנות לפדיון לאחר 8 שנים מיום
 הוצאתן, בשווי נקוב כולל של 100 מיליון לירות, שהונפקו מאת חברה

 להשקעות של בנק דיסקונט בע״מ (סדרה 111);

 (2) איגרות חוב נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה, בשווי נקוב כולל
 של 3 מיליון דולר של ארצות הברית, שהונפקו מאת חברה להשקעות

 של בנק דיםקונט בע״מ (סדרה 112);

 (3) איגרות חוב נושאות ריבית בשיעור של 4% לשגה, בשווי גקוב
 כולל של 5 מיליון דולר של ארצות הברית, שהונפקו מאת חברה להשקעות

 של בנק לאומי בע״מ (סדרה 141);

 (4) איגרות חוב צמודות למדד בשיעור של 90%, נושאות ריבית בשיעור
 של 4% לשנה, בשווי נקוב כולל של 15 מיליון לירות, שהונפקו מאת

 ״תשתית״ הנפקות בע׳ימ (סדרה 19);

 (5) איגרות חוב צמודות למדד בשיעור של 90%, נושאות ריבית בשיעור
 של 4% לשנה, בשווי נקוב כולל של 15 מיליון לירות, שהונפקו מאת

 ״תשתית״ הנפקות בע״מ (סדרה 20).

 2. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 10), תשל״ו—1976״. השם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי1976) י
) שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ח ) 

 1 ס״ח השט״ז, עמי 52; תשל״ו, עמ׳ 159.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ה תשל׳׳ו, עמ׳ 156.

 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976 1861



 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילווח,
 תשס״ז-1956

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם
 הכנסה וערבות למילוות, תשס״ז—1956 י, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה —

 ״פקדוך — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 18,000 לירות ואשר
 עברו שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול א׳ של התכנית — מיום הפקדת

 השיעור הראשון, ולגבי הפקדון במסלול ב׳ של התכנית — מיום כל הפקדה!

 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק טפחות בע״מ הידועה בשם ״חסכון 18,000״ אשר
 תנאיה נקבעו בתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון 18,000), תשל״ו—1976 ־,

ם 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס הכנסה. 2  פט״־ מ

 ״יט 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 11), תשל״ו—1976״.

 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976)
 (זזמ 72650)

 1 ס׳׳ח תשס״ז, עני׳ 52; תשל״ה, עמ׳ 166.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1258.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ז

תו  צו בדבר הסחר במזון, ייצורו והחסנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15, 21 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),

, בפרט 8 —  תשכ״א—1960 2
 (1) בטור א׳, במקום ״25״ יבוא ״100״ ;

 (2) בטור ב׳, במקום ״30״ יבוא ״150״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 השפ 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

 כ׳ באייר תשל״ו(20 במאי 1976)
 (חמ 74012)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 590.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

ר ־ ל ב ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה
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 הגדרות

 פנקס תכשירים
 רפואיים

 פקודת הרוקחים

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר רישום תכשירים רפואיים ובדיקתם

 בתוקף סמכויותי לפי הסעיף 47 לפקודת הרוקחים 1 (להלן — הפקודה), הסעיפים
 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 י, ובאישור ועדת
, ובתוקף שאר הסמכויות 3  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייסוד: משק המדינה

 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין ומצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״אצווה״ — כמות התכשיר הרפואי שיוצרה בתהליך ייצור אהד;

 ״בדיקת איכות״ — בדיקה לקביעת הרכבו וטיבו של תכשיר רפואי, לרבות התאמתם
 ליעוד של אריזתו, עיטופו, סימונו, הוראות השימוש בו ותיאור הסגולות המיוחסות

 לו, הן על גבי האריזה או העטיפה והן בנספחים, בכתב או בדפוס;

 ״הספקה״ — מתן או חלוקת תכשירים רפואיים, בין בהפקת רווחים ובין שלא בהפקת
 רווחים;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות מי שהוא הסמיך, דרך כלל או
 לענין פלוני;

;  ״מכון״ — המכון לביקורת ולתקנים של חמרי רפואה במשרד הבריאות

 ״מעבדה מוכרת״ — מעבדה שהכיר המנהל לבדיקתו של תכשיר רפואי פלוני;

 ״פרמקופיאה מוכרת״ — הפרמקופאיות האנגלית, הצרפתית, של ארצות הברית של
 אמריקה, של ארגון הבריאות הביז־לאומי או הקודכם האנגלי, או הפורמולריום

 הלאומי של ארצות הברית של אמריקה, במהדורתם האחרונה;

 ״שיווק״ — מכירה, הספקה, יצוא או העברת הבעלות או החזקה בדרך אחרת;

 ״תכשיר רפואי״ — כל צורה, תרכובת, ריכוז או מיזוג של סם כמשמעותו בפקודה,

 לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית.

 2. המנהל ינהל פנקס תכשירים רפואיים (להלן — הפנקס); צורת הפנקס ופרטי
 הרישום בו ייקבעו בידי המנהל.

 פטור מרישום
 בפנקס

 אין חובה לרשום בפנקס —

 (1) תכשיר רפואי הנועד לשמש, להנחת דעתו של המנהל, כחומר גלם
 לייצורו של תכשיר רפואי אחר;

 (2) תכשיר רפואי מיובא שאינו תכשיר של רוקחות, פטנט, רפואה פרטית
 או סודית, נסיוב או תרכיב, או שהוא תכשיר כאמור בפסקה (1);

 (3) חומר הנועד לשמש כתכשיר רפואי בעינו, ללא עיבוד כל שהוא.

.3 

 1 חוקי א״י. כרך ב׳ פרק ק׳׳י, עמ׳ 1102; ם׳׳ח תשב׳׳ד, עמ׳ 104; תש״ל, עמ׳ 96; תשלי׳א, עמי 69.
 2 ס״ח תשי־׳וז, עמ׳ 24.

 3 ס״ח השלייה, דמי 206; י״פ תשל״ו, עמ׳ 574.
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 4. (א) בקשה לרישום הכשיר רפואי בפנקס תוגש למנהל על ידי חרוקה האחראי
 לייצור או היבואן, בשבעה עתקים, לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה.

 (ב) בנוסף לבקשה ישיב המבקש, בכתב, על כל שאלה שתוצג לו על ידי המנהל.

 (ג) חל אחרי רישום התכשיר הרפואי בפנקס שינוי בשם היצרן או במען המפעל,
 תימסר הודעה על כך למנהל; היה המפעל בישראל — ימסור הרוקח האחראי על הייצור
 את ההודעה תוך שלושים יום מיום השינוי; היה המפעל מחוץ לישראל — ימסור

 היבואן את ההודעה תוך שלושים יום מהיום שבו נודע לו על השינוי.

 בקשה לרישום
 בפנקס

 5. (א) לא יירשם תכשיר רפואי בפנקס אלא לאחר שהמבקש המציא למנהל
 תעודה על בדיקת איכות שנעשתה לפי סעיף 9 והתכשיר נמצא מתאים להרכב המוצהר

 בבקשה לתעודת האיכות.

 (ב) לא יהיה טעון תעודה על בדיקת איכות רישום בפנקס של תכשיר שרישומו
 אושר בהתאם לסעיף ד(ג).

 (ג) נרשם תכשיר רפואי בפנקס, יוציא המנהל אישור רישום למבקש, לפי
 בקשתו.

 בדיקת איכות
 תנאי רישום

 6. (א) לא ייצר אדם ולא ייבא תכשיר רפואי אלא אם נרשם התכשיר בפנקס.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על תכשיר רפואי שסעיף 3 חל עליו.

 7. (א) תקפו של רישום בפנקס הוא לחמש שנים ורשאי המנהל לחדשו מדי פעם
 לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים,

 (ב) לא חודש רישומו בפנקס של תכשיר, אין לשווקו בתום שנה מיום שפג
 תוקף רישומו או בהגיע מועד תפוגת התכשיר, הכל לפי המוקדם יותר.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי מוסד רפואי כמשמעותו בפקודה,
 להגיש בקשה לרישום תכשיר שתקפו יהיה לשנה בלבד; על רישום כאמור לא יחול

 סעיף 5(א) והשימוש בתכשיר יוגבל למוסד רפואי.

 (ד) רשאי המנהל לחדש רישומו של תכשיר כאמור בסעיף קטן (ג) לתקופה
 נוספת אחת של שנה.

 (ה) בעד תעודה על בדיקת איכות של תכשיר רפואי לצורך חידוש רישומו
 בפנקס תשולם האגרה שנקבעה בתוספת השניה בעד תעודה לצורך רישום בפנקס.

 אין ייצור או
 יבוא ללא רישום

 תקפו של רישום

 8. (א) המנהל רשאי לרשום תכשיר, לסרב לרשמו, להתנות אישור הרישום בתנאים,
 להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) נוכח המנהל שתכשיר רפואי מזיק או עלול להזיק לבריאות, או שאינו
 יעיל למטרה שלה נועד, רשאי הוא לאסור את שיווקו, וכן רשאי הוא לבטל את רישומו

 בפנקס.

 (ג) לא יבטל המנהל רישומו של תכשיר רפואי בפנקס אלא אם נתן הודעה
 בכתב ליצרן או ליבואן על כוונתו לבטל את הרישום ונתן לו הזדמנות לטעון לפניו,

 תוך ששים יום מיום מתן ההודעה, את טענותיו נגד הביטול.

 אישור רישום,
 ביטולו,

 ואיסור שיווק
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 9. (א) בקשה לבדיקת איכות לצורך רישומו של תכשיר בפנקס תוגש למנהל, 1די?ת איכות שי
 , . . , תכשיר רפואי

 על ידי הרוקד! האחראי לייצור או היבואן, בשלושה עתקים, לפי טופס 2 שבתוספת
 הראשונה.

 (ב) תוצאות בדיקת איכות יצויינו בתעודה שתינתן מאת המכון.

ן בדיקת אצווה ו ב מ ה ב ק ד ב נ  10. (א) לא ישווק אדם תכשיר רפואי, אלא אם הוא מתוך אצווה ש
 , שנועדה לשיווק

 או במעבדה מוכרת ותעודת הבדיקה מוכיחה אחד מאלה:
 (1) אם היה התכשיר רשום בפנקס — שהרכב התכשיר הוא בהרכבו

 הרשום בפנקס;
 (2) אם היה התכשיר פטור מרישום בפנקס לפי סעיף 3 — שהתכשיר
 ראוי לשמש חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי אחר או למטרה הרפואית

 שלה נועד או בעינו, הכל לפי הענין.

 (ב) אין בבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן — בדיקה חיובית) כדי למנוע
 איסור השיווק מאותה אצווה אם בדיקה 'מתוך אותה אצווה שנערכה, לפי הוראות

 המנהל, לאחר הבדיקה שלפיה ניתנה התעודה, לא היתה חיובית.

 (ג) אין לבתק תכשיר ביאולוגי או אנטיביוטי אלא במכון; אולם מותר לבדוק
 גם במעבדה מוכרת תכשירים כאמור המכילים טירוטריצין, בציטריצין, טריכומיצין
 ופראמיצין והם בצורת לכסניות, משחות, טיפות אף, טיפות אוזן, טיפות עיניים או

 גלולונים וגינליים.

 (ד) בקשה לבדיקת אצווה תוגש, בארבעה עתקים, בטופס 3 שבתוספת הראשונה.

 11. מותר לשווק ללא בדיקה של אצווה תכשיר רפואי שלדעת המנהל נתקיים בו תכשירים ששיתקם
ה מותר ללא בדיקה א י צ ו ה ׳ ש ל ה נ מ ל ה ו ש ת ע ת ד ח נ ה  אחד מאלה וצורפה לו תעודת בדיקה מארץ המוצא, ל

 רשות או מעבדה שהכיר בהן המנהל:

 (1) הוא חיוני ויובא בכמות קטנה;

 (2) תוקף פעילותו קצר.

 12. (א) לא ישווק אדם תכשיר רפואי אלא אם סימוני שמו, הוראות השימוש סימון
 בתכשיר הרפואי או תיאור הסגולות המיוחסות לו, במידה שנזקקים לסימונים כאלה,

 הן על גבי האריזה או העטיפה והן בנספחים, הם בעברית.

 (ב) מותר שסימון בנוסח העברי יהיה גם בלועזית, ובלבד שהאותיות הלועזיות
 לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה בדי למנוע את סימון ההרכב של התכשיר הרפואי
 בלועזית בלבד.

 (ד) סעיף זה לא יחול על תכשירים רפואיים המיועדים ליצוא ועל תכשירים
 המסופקים לבתי חולים.

ה שמירת תוצאות  13. בעל מעבדה מוכרת ישמור על הרשומות בדבר תוצאות בדיקה שנעשתה ב
 במשך חמש שנים מיום גמר הבדיקה. בדיקה
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 14. יצרן ישמור שלוש דוגמאות מכל אצווה, בכמות הדרושה לביצוע שלוש בדיקות,
 במשך שתי שנים מיום ייצורה, או, אם נרשם על התכשיר תאריך לגמר תוקף פעילותו —

 עד לאותו תאריך.

 שמירת דוגמאות

 15. (א) בעד תעודת בדיקת איכות המוצאת בידי המכון תשולם האגרה שנקבעה
 בתוספת השניה.

 (ב) האגרה בעד תעודת איכות תשולם עם הגשת הבקשה לבדיקה.

 16. בעד תקופת בדיקת איכות של תכשיר רפואי או של אצווה של תכשיר רפואי
 שנועדו לשמש, להנחת דעתו של המנהל, ברפואה וטרינרית, ישולמו 30% מהאגרות

 שנקבעו בתוספת השניה.

 17. הוראות צו זה לא יחולו על תכשיר רפואי שהוא אחד מאלה:

ת לארץ, או נשלח לחו? לארץ, בכמות שאינה מסחרית, ח  (1) נתקבל מ
 לצרכיו האישיים של אדם, באישור המנהל;

ז לארץ או נשלח לחוץ לארץ, בכמויות סבירות, להנחת  (2) נתקבל מחו
 דעתו של המנהל, למטרת מחקר רפואי או מחקר מדעי אחר, באישור המנהל;

 (3) תכשיר רפואי שהוכן בבית מרקחת לצורך מכירה קמעונית באותו
 בית מרקחת;

 (4) תכשיר רפואי שייבא בעל בית מרקחת, בכמות קטנה, לפי שיקול
 דעתו של המנהל, ובאישורו המוקדם;

 (5) תכשיר רפואי שנוצר בישראל המיועד, להנחת דעתו של המנהל,
 למחקר רפואי או מדעי אחד, או לייצוא לשם מחקר שווקים.

 18. אין בצו זה כדי לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 19. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים), תשכ״ה—1964 * — בטל.

 20. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 21׳ לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים), תשל״ו—
 1976״.

 אגרות מוקטנות

 שמירת דינים

 בישול

 תהילה

 4 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 345, 567 ו־49ד2; תשכ״ט, עמי 328; תש״ל, עמ׳ 1456; תשל״ב, עמ׳ 591.

 1866 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל׳׳ו, 20.6.1976



 תוספה ראשונה

פס 1  טו
 (סעיף 4)

 בקשה לרישום תכשיר בפנקס התכשירים הרפואיים

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 אני
 (שם המבקש ומענו)

 החתום מטה מבקש בזה את רישומו של התכשיר הרפואי המצרין להלן בפנקס התכשירים
 הרפואיים. לפי סעיף 4 לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים), תשל״ו—1976.

 ואלה הפרטים המתייחסים לתכשיר:

 שם התכשיר (בעברית ובלועזית)

 צורת התכשיר

 כמות התכשיר באריזה המקורית

 שם היצרן

 מען המפעל

 אני מצרף בזה העתק נאמן מהבקשה שהוגשה למכון לבקורת ולתקנים של המרי רפואה במשרד
 הבריאות לבדיקת איכותו של התכשיר הרפואי ותעודה על בדיקת האיכות שנעשתה על ידי המכון.

 יום • חתימה

פס 2  טו
 (סעיף 9)

 כקשה לטייסת איכות של תכשיר רפואי לצורך
 רישומו כפנקפ התכשירים הרפואיים

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 אני
 (שט המבקש ומענו}

 החתום מטה מבקש בזה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים),
 תשל״ו—1976, לבדוק את איכותו של התכשיר הרפואי המצויין להלן ולהוציא תעודה על הבדיקה

 שנעשתה,
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 ואלה הפרטים המתייחסים לתכשיר:

 שם התכשיר (בעברית ובלועזית)

 צורת התכשיר

. . . . ן ר צ י  שם ה

. .  מען המפעל .

 הרכב התכשיר:

 הכמות
 ביחידה

 הכמות
 באחוזים

 שם גנרי או
 כלתי מוגן,.
 אם קיים כזה

 השמות הכימיים של החסרים שמהם מורכב התכשיר
 לרבות אלה שאינם פעילים והמשמשים בחומר ממיס,

 קושר, משמר, צובע וכדומה (בלועזית)

 כ.ססר
 סידורי

1 

2 

3 

4 
5 

6 
 ד

0 

9 
10 

 המטרה שלה בועד התכשיר

 הוראות השימוש

 לבקשתי זאת מצורפים:
 שלוש דוגמאות של התכשיר;

 דוגמת התווית שבה יסומן כלי הקיבול או האריזה;
 הנספחים שיצורפו לתכשיר;

 קטעי ספרות אד חומר הסברה;

 תיאור שיטות קביעת הזיהוי ודרגת הנקמן של החומרים המרכיבים (במידה ואינם
 כלולים בפרמקופיאה מוכרח).

 יום חתימה

פס 3  טו
 (סעיף 10)

 בקשה לכדיקת אצווה של תכשיר רפואי

 אני ,
 (שם המבקש ומענו)

 החתום מטה מבקש בזה לפי סעיף 10 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים),
 תשל״ו—1976, לבדוק איכותה של אצווה של תכשיר רפואי המצוייבת להלן ולהוציא תעודה

 על הבדיקה שנעשתה.

 1868 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976



 ואלה הפרטים המתייחסים לאצוות התכשיר:
 שם היצרן

 מען המפעל
 שם התכשיר (בעברית ובלועזית)

 צורת התכשיר
 מספר האצווה

 תאריך ייצור האצווה
 כמות התכשיר באצווה

 מספר הרישום של התכשיר בפנקס התכשירים הרפואיים.
 יום הרישום

 הרכב התכשיר:

 מכמות
 ביחידה

 הבמות
 באחוזים

 מספר השמות הכימיים של החמרימ שמהם מורכב התכשיר ש• גנרי או
 סידורי

 מכמות
 ביחידה

 הבמות
 בלתי מוגן, באחוזים

 אם קיים כזה
 לרבות אלה שאינם פעילים והמשמשים כחומר ממיס,

 קושר, משמר, צובע וכדומה (בלועזית)

 מספר
 סידורי

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 לבקשתי זו מצורפות שלוש דוגמאות של התכשיר,

 מיבוא
 (בלירות)

1,875 

500 

375 

125 

 מייצור
 מקומי

 (בלירות)

1,250 

500 

375 

125 

 תוספת שניה
 (סעיף 15)

 א. תעודה על בדיקת איכות של תכשיר רפואי
 לצורך רישומו בפנקס

 ב. תעודה על בדיקת איכות של אצווה של תכשיר
 רפואי לצורך חידוש רישומו בפנקס

 ג. תעודה על בדיקת איכות של אצווה של תכשיר
 רפואי שרישומו בפנקס הינו בתוקף

 ד. תעודה על בדיקת איכות של חומר גלם לייצור
 תכשיר רפואי אחר או הנועד עצמו לשמש תכשיר

 רפואי

ב ו ט ־ ם ר ש ו י ק ט  ו
 שר הבריאות

 כ״ד באייר תשל״ו(24 במאי 1976)

 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תעו*״ח-1957

ה רפואית ק פ ס א  צו בדבר מחירים מכסימליים ל

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לצו אספקה רפואית (מחירים מכסימליים), תשי״ב—1952 2 —

 (1) בפסקה (1), במקום ״18%״ יבוא ״23%״ ;

 (2) בפסקה (2), במקום ״20%״ יבוא ״30%״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו אספקה רפואית (מחירים מכםימליים) (תיקיז מסי 2), תשל״ו—
 1976״.

 תיקון סעיף 3

 השת

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 ב׳ בסיון תשל״ו(31 במאי 1976)
 (חמ 77492)

 1 סייח תשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת תשי״ב, עמי 858.

 פקודת העיריות

ת גופים מואגדים מ ק  צו בדבר ה

,.אבי מצווה לאמור: ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו־249 לפקודת העיריות

, יבוא:  1. אחרי סעיף 1 לצו העיריות (הקמת גופים מואגדיס), תשל״ד—31974

 ׳׳רכישת מניות 1א. מניות שרכשה עיריה בתאגיד לפי סעיף 1 יוחזקו על שמה או
 או חברי־

 בתאניד
 או חברות _1 _

 על שם ראש העיריה, סגניו או עובדי העיריה תוך נקיבת תפקידם
 בלבד, והוא הדין לגבי חברות העיריה בתאגיד ללא הון מניות.״

 2. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 3. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (הקמת גופים מואגדים) (תיקון), תשל״ו—1976״.

 מוספת סעיף 1א

 תמילה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976)
 (תני 765003)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק׳ית תשל״ד, עמ׳ 1326.

 1870 קובץ התקנות 3543, כ״ב בםיון תשל״ו, 20.6.1976



 אגרות בדיקת
 דודי קישור

 פקודת הבטיחות בעמדה [מסח חדש], תש״ל-1970

 צו בדבר אגרות בדיקה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 119 לפקודת הבטיחות [נוסח חדש], תש״ל—1970/
, אני 2  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב< לחוק־יסוד: משק המדינה

 מצווה' לאמור:

 1, בצו זה —
 ״בודק״ — בודק מוסמך שהוא עובד המדינה;

 ״בדיקה״ — בדיקה ומתן תסקיר על ידי הבודק.

 2. האגרה בעד בדיקה של דוד קיטור לפי מעיף 104 לפקודה היא כלהלן:

 (1) בכפוף לאמור בסעיף 5, לכל דוד קיטור ששטח החימום שלו במטרים
 רבועים הוא כמצויין בטור א׳ — בשיעור המצויין לצדו בטור ב׳:

 טור א׳ סור ב׳

 «טח החימום האגרה ביירות ישראליות

 למעלה מ־ ] עד דוד קר דוד נתון בלחץ ניסוי הידראולי

30 30 30 10 — 
50 50 50 100 10 

80 80 80 — 100 

 (2) לכל חוסך או משחן —
 (א) בדוד קיטור ששטח החימום שלו עד 300 מטרים רבועים — 30 לירות;

 (ב) בדוד קיטור ששטח החימום שלו למעלה מ־300 מטרים רבועים —
 45 לירות:

 (3) לכל תנור שפופרת —
 בעד התא הראשון — 25 לירות;

 בעד כל תא נוסף — 20 לירות.

 (4) אוטוקלבים —

 האגרה בלירות
ג ו  ס

 במצב קר נתון בלחץ ניסוי הידראולי
ג ו  ס

 (1) אוטוקלב חשמלי 20 20 20

30 30 30 
 (2) אוטוקלב חשמלי

 קשור לםטריליזטור

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ ד33.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 206; י׳׳פ תשל״ו, עמ׳ 574.
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 3. בכפוף לאמור בסעיף 5, האגרה בעד בדיקה של קולט קיטור לפי סעיף 110
 לפקודה היא:

 נפח בליסריט האגרה בלירות

 ניסוי טיפוס קולט הקיסור
 הידראולי

 בדיקה חיצונית
 למעלה מ עד ומבחן כלחץ

 טיפוס קולט הקיסור

 סירי בישול למטבחים — — 10 10

20 20 500 — 
 תעשייתי 500 1000 25 25

30 30 — .1000 

 4. בכפוף לאמור בסעיף 5 האגרה בעד בדיקה של קולטי אוויר לפי סעיף 115
 לפקודה היא:

 נפח בליטרים האגרה בלירות

 למעלה מ עד בדיקה חיצונית, פנימית ניסוי
 ומבחן בלחץ הידראולי

 למעלה מ עד

20 20 200 — 
25 25 500 200 

30 30 1000 500 

40 40 — 1000 

 6. צו בתי חרושת (אגרות בדיקה), תשכ״א—31961— בטל.

 7. לצו זה ייקרא ״צו בטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשל״ו—1976״.

 אגרות בדיקת
 קולטי קיטור

 אגרות בדיקת
 קולטי אוויר

 הוספת אגרת במד 5. האגרות לפי סעיפים 2(1), 3 ו־4 בעד בדיקה של דוד קיטור, קולט קיטור או

י קולט אוויר כשהם חדשים או אחרי תיקון או שינוי יסודיים וכן האגרה בעד בדיקת ״׳ י י י  ^ כ
 דודי קיטור וקולט קיטור אחרי העברתם למקום חדש תוגדל ב־ 25%.

 ביטול

 השט

ר פ ו ם ע ה ר ב  א
 שר השיכון

 ממלא מקום שר העבודה
 ב׳ בסיון תשל״ו(31 במאי 1976)

 (חמ 75022)

 3 ק״ת תשב״א, עמ׳ 1541; תשכ״ד, עמ׳ 1058.

 1872 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל״ו, 20.6.1976



1 9 5 7 -  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ ח

 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו גדבר ייצור מוצרי מזון

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957/ וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 21939,

 אנו מצווים לאמור:

 1. סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי מזון), תשל״ו—1975 3 הוספת סעיף 4
 (להלן — הצו העיקרי), יסומן ״5״ ואחרי סעיף 3 יבוא:

ם 4. צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.״ י נ י ח ד ר י מ ש " 

 2. בתוספת לצו העיקרי, אחר מם׳ סידורי 13 יבוא: תיקון התוספת

 טור ג׳
 התקן

 סור ב׳
 המצרך

 תקן ישראלי ת״י 112 — ניסן תשל״ה — מרס 1975: פלחי
 אשכוליות משומרים על ידי טיפול בחום או כל תקן ישראלי

 אחר שיקבע תהתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 113 — ניסן תשל״ה — מרס 1975: פלחי
 תפוזים משומרים על ידי טיפול בחום או כל תקן ישראלי

 אחר שיקבע תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 335 — טבת תשל״ו — דצמבר 1975:
 שימורי משמש או בל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 תקן ישראלי ת״י 384 — אייר תשל״ב — מאי 1973: מיץ
 ענבים משומר בטיפול בחום או כל תקן ישראלי אחר

 שיקבע תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 423 — השרי תשל״ו — ספטמבר 1975:
 רסק תפוחים או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 441 — תשרי תשל״ו — ספטמבר 1975:
 שימורי אפרסקים או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 תקן ישראלי ת״י 514 — חשון השל׳׳ו — אוקטובר 1975:
 שימורי אגסים או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 תקן ישראלי ת״י 642 — שבט תשל״ה — ינואר 1975:
 טחינה מזרעי שומשומין או כל תקן ישראלי אחר שיקבע

 תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 705 — תמוז תשל״ה — יולי 1975:
 שימורי תירס או כל תקן ישראלי אהר שיקבע המכון

 תחתיו.

 פלחי אשכוליות
 משומרים

 פלחי תפוזים
 משומרים

 שימורי משמש

 מיץ ענבים
 משומר

 רסק תפוחים

 שימורי אפרסקים

 שימורי אגסים

 טחינה מזרעי
 שומשומין

 שימורי תירם

 טור א׳
 מס׳ סידורי

 ״14

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 1 ס״ת תשי״ה, עמ״24־, תשל׳׳ג, עמי 26.
 2 עייר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 37; פ״וז תשי״ד, עמ׳ 120.

 3 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 712.
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 טור ג׳
 התקז

 טור ב׳
 המצרך

 טור א׳
 מסי סידורי

 תקן ישראלי ת״י 718 — ניסן תשל״ה — מרם 1975: פלחי
 פרי הדר מעורבים (תפוזים ואשכוליות) משומרים על ידי
 טיפול בחום או כל תקן ישראלי אחר שיקבע המכון תחתיו.

 תקן ישראלי ת״י 877 — טבת תשל״ה — דצמבר 1974:
 פירות וירקות מוקפאים או כל תקן ישראלי אחר שיקבע

 תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 908 — טבת תשל״ה — דצמבר 1974:
 תירס מוקפא או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 920 — תמוז תשל׳׳ה — יוני 1975: גזר
 מוקפא או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו המכון.

 תקן ישראלי ת״י 939 — טבת תשל״ו — דצמבר 1975:
 אפונה מוקפאת או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.״

 23 פלחי פרי הדר

 24 פירות וירקות
 מוקפאים

 25 תירס מוקפא

 26 גזר מוקפא

 27 אפונה מוקפאת

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי מזון) (תיקון
 מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

 כ׳ באייר תשל״ו(20 במאי 1976)
 (1זמ 7411019)

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

ב ו ־ ט ם ר ש ו ק ט י  ו
 שר הבריאות

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפרורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳יח—1957
 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון

 וגפרורים), תשל״ו—1976 2 —
 (1) בחלק ששי, במקום הקטע המתחיל ב״בירה רגילה״ ומסתיימת ב־״1.05״

 יבוא:
 טור• ב׳ טור ג׳

- ת ו ר י ל  טור א׳ התכולה לבקבוק המחיר לבקבוק ב
 המצרך בסנטיליטרים לקמעונאי לצרכן

 ״בירה רגילה 48 1.25 1-50

 בירה מאלט 48 1.00 1.15״

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תטל״נ, עמי 26.
 2 ק״ת תשי״ו, עמי 1144.
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 הש0

 (2) במקום חלק שמיני יבוא:

 ״חלה שמיגי: גיםקויטיפ כחבילות

 בחלק זה —

 ״הדר״ — מגךנית הדר בע״מ;

{  ״פרומיך — ל׳ פרומין ובניו.בע״מ

 ״אסם״ — ״אסם׳׳ תעשיות מזוז בע״מ.

 טור ב׳ טור ג׳
- ה ר י כ מ  טור א׳ הכמות המתיר בלירות ב
 המצרך בחבילה לקמעונאי לצרכן

 ״מרי״ מתוצרת ״הדר״ 250 גרם 2.80 3.45

 ״קרקר״ מתוצרת ״הדר״ 250 גרם 2.90 3.55

 ״מרי״, ״קרס קרקר״ או ביםקפה מתוצרת ״פרומין״ 227 גרם 3.19 3.85

 ״מרי״ או ״קרם קרקר״ מתוצרת ״אסם״ 227 גרם 2.95 3.60

 ״פטי בר״ קטן מתוצרת ״אסם״ 175 גרם 2.20 2.70

 ״פטי בר״ גדול מתוצרת ״אסם״ 260 גרם 2.97 3.65״

 (3) במקום חלק שנים-עשר יבוא:

 ״חלק שניפ־עשר: שוקולד מסוג עממי כחפיפות

 טור ג׳
 טור א׳ טור ב׳ המחיר לחפיסה בלירות—
 המצרך משקל החפיסה בגרמיה לקמעונאי לצרכן

 שוקולד חלב, או מריר, או עם אגוזי אדמה 50 גרם 1.07 1.20

 שוקולד חלב או מריר 100 גרם 2.058 2.30

 שוקולד חלב או מריר 200 גרם 4.03 4.50״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי
 מזון וגפרורים)(תיקון מס׳ 5), תשל״ו—1976״.

ם ב ר ־ ל ב י י  כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976) ח
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ז

 צו בדבר מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפרורים

ם ושירותים, תשי״ה—957! ! תי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכי קף סמכו  בתו
: ר ו מ א י מצווה ל  אנ

ים למוצרי מזו! ם ושירותים (מחירים מקסימלי ת לצו הפיקוח על מצרכי פ ס ו ת  תיקון מתוספת 1. ב

ק שני — ל ח , ב  וגפרורים), תשל״ו—1976 2

: א ו ב ים ב־״0.95״ י ת הלב״ ומסתי ו א ק ש מ ב ו ׳ הל ל ב־ י ח ת מ  (1) במקום הקטע ה

 טור ד׳
 המתיר בלירות במכירה—
 לקמעונאי לצרכן

 טור ג׳
 הכמות

 מור ב׳
 האריזה

 טור א׳
 המצרך

 ״חלב ומשקאות חל2

ר 0.965 1.05 ט י ל  חלב מפוסטר שקית |

 חלב מפוסטר שקית 1 ליטר 1.78 1.95

 חלב מפוסטר דל שומן(1%) שקית | ליטר 0.965 1.05

 חלב מעוקר בקבוק 585 מ״ל 1.61 1.80

 חלב מעוקר דל שומן(1%) בקבוק 585 מ״ל 1.58 1.75

 הלב מעוקר בקבוק 910 מייל 2.40 2.70

 חלב ״רויוך׳ (1.5% שומן) מיכל קרטון 1 ליטר 1.60 1.90

 הלב ״תיון״ (1.5% שומן) מיכל קרטון 1 ליטר 3 3.55

 שוקו מפוסטר שקית 200 מ״ל 0.63 0.75

 שוקו מעוקר מתוצרת מ״מ וטרה בקבוק 185 מ״ל 0.84 1.00״

: א ו ב ל ב ־״שמנת״ ומסת ־ים ב־י׳1.70 ׳ י י ח ת מ ם הקטע ה  (2) במקו

 ״שמנת ־

 שמנה המוצה גביע 170 מ״ל 1.19 1.35

 שמית מפוסטרת לקצפת שקית 250 מ״ל 4.10 4,75

 שמנת מעוקרת לקפה בקבוק 185 מ״ל 1.54 1.70"

ת רכות״, במקום — ו נ ב ת ל ו ע ב ג ״ ־ ל ב ע המתחי ט ק  (3) ב

 ״גבינה לדדתוז־ •טמנה

 חבילה 250 גרם 2.14 2.45"
 טוב טעם מתוצרת טרה,
 שופרא, מתוצרת מ״מ

: א ו ב  י

 הבילה 250 גרם 1.96 2.20'

 ״גבינה לחיתוך שמנה טוב טעם
 מתוצרת טרח, ״שופרא״,

 מתוצרת מ״מ

 1 סייח תשי״דו, עמי 24; תשי״ג, עמי 26.
 י ק״ת תשיז״ו, עני׳ 1144.
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 טור ז״
 מור א׳ טור ב׳ הור ג׳ ממחיר בלירות במכירה—

 המצרך האריזה הכמות לקמעונאי לצרכן

 (4) בקטע המתחיל ב־״גביגות קשות״ —

 (א) במקום —
 ״גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר״

 מתוצרת שטראוס חבילת פרוסות 200 גרס 4.53 5.50״

 יבוא:
 ״גבינה קשה חצי שמנה ״אדמר׳׳

 מתוצרת שטראום חבילת פרוסות 200 גרם 5.00 5.85״
 (ב) במקום —
 ״גבינה קשה חצי שמנה ״מירון״

 מתוצרת שטראוס חבילת פרוסות 200 גרם 6.23 6.50״

 יבוא:
 ״גבינה קשה חצי שמנה ״מירון״

 מתוצרת שטראום חבילת פרוסות 200 גרם 5.65 6.50״

 2. תחילתו של סעיף 1(2) היא כתום ששים יום מיום פרסום צו זה ברשומות. מ״יימ

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על •מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי השם
 מזון וגפרורים) (תיקץ מם׳ 6), תשל״ו—1976״.

ב ל ־ ר ם ב י י  כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי1976) ח
4 שר המסחר והתעשיה 7 4 1 1 9 מ 4 ה ) 

 תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל״ו-1976

 תקנון המועצה
 בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל״ו—11976

 (להלן — התקנות), קובעת המועצה תקנון זה:

 1. בתקנון זה — הגדרות

 ״המועצה״ — כמשמעותה בתקנות;

 ״יושב ראש״ — יושב ראש המועצה, ובהיעדרו ממלא מקומו הקבוע, שהשר מינה אות0
 מביו חברי המועצה.

 2. (א) על הודעה שמסר היושב ראש לפי תקנה 4(ב) לתקנות רשאי כל אחד מחברי התייעצות בכתב
 המועצה להעיר הערותיו במכתב אל היושב ראש, ורשאי הוא גם לדרוש כינוס המועצה

 לשם דיון באותו ענין.

 1 ק׳׳ת תשל״ו, עמ׳ 1350.
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 (ב) לא ביקש, תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה, איש מחברי המועצה
 לכנס אותה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב על דעת רוב חברי המועצה, אולם

 הערות שנמסרו בכתב לפי סעיף קטן(א) יובאו לידיעת השר.

 (ג) דרש חבר המועצה לכנס אותה לדיון בענין שעליו מסר היושב ראש הודעה
, יכנס היושב ראש את המועצה.  •לפי סעיף קטן(א)

ה לישיבת המועצה לפחות עשרה ימים נ מ  3. היושב ראש ישלח באמצעות הדואר מ
 לפני מועד הישיבה, ויפרט בה את השעה, את המקום יאת הענינים העומדים לדיון באותה

 ישיבה.

 4. ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה
 לפחות מחצית מספר חבריה; לא הופיעו מחצית חברי המועצה במועד שנקבע, תידחה
 הישיבה ברבע שעה, והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

 5. (א) היושב ראש'ינהל את ישיבות המועצה.

 (ב) ההצבעה בישיבות המועצה היא אישית; לכל חבר קול אחד, וההכרעה
 בהצבעה היא ברוב קולות.

 (ג) הצעות שהובאו להמלצת המועצה יירשמו בידי מזכיר שמינה היושב ראש;
 הצעות שנתקבלו, ובצדן דעות המיעוט תובאנה בפני השר ותישלחנה לידיעת כל חברי

 המועצה לא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר הישיבה.

 6. (א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה שידונו בנושאים שהמועצה
 תקבע.

 (ב) המועצה תמנה את היושבי ראש לועדות משנה.

 (ג) ועדת משנה תתכנס לפי הזמנת יושב ראש הועדה ועל זימונה יחולו הוראות
 סעיף 3, בשינויים המחוייבים.

 7. המועצה וועדותיה רשאיות להזמין לישיבות אנשים שאינם חברי המועצה.

 8. כל חבר מחברי המועצה רשאי להציע שהמועצה תעלה לפני השר הצעות משלה
 ורשאי הוא לדרוש שתקדים לכך דיון; דרש שליש מחברי המועצה לקיים דיון, יזמן
 היושב ראש את המועצה בהתאם לאמור בסעיף 3 ועל דיון כזה יחולו הוראות הסעיפים

 4 עד 7.

 9. תקנון זה ניתן לשינוי על פי החלטה של המועצה בישיבה שנכחו בה לפחות
 מחצית מחברי המועצה, ובהתייעצות עם שר החינוך והתרבות.

 10. לתקנון זה ייקרא ״תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל״ו—1976״.

 זימון

 מנין וזוקי

 סדרי דיה

 יזמת חברים

ן מ ר ו ט ו ר ו  ק
 יושב ראש המועצה

 י״ז באייר תשל״ו(17 במאי 1976)
 (חמ 75252)

 1878 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסיון תשל׳יו, 20.6.1976



 חוק התקנים, השי״ג-1953

 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 799״ — תקן ישראלי 799 — אייר תשל״א (מאי
 1971) — מיתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק״מ) כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן
 ישראלי ת״י 799 — כסלו תשל״ו (נובמבר 1975) — מיתקן אנטנות לקליטה משותפת

 (אק״מ).

 2. התקן הישראלי ת״י 799 — הוא תקן רשמי.

 3. התקן האסור הופקד במקומות המצויינים בהודעה בדבר המקומות להפקדת. תקנים
 רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל״ו, עמי 1871, וכל אדם זכאי, ללא

 תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכחד. זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. הדרישה שבסעיף 4.5.5.2, אשר לפיה ״היחס בין האות הרצוי לבין אותות הנובעים
 מאיפנון הדדי מסדר שלישי יהיה לפחות 64 ד״ב״, לא תחייב.

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 799 — אייר תשל״א (מאי 1971) —
 מתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק״מ)), תשל״ו—1976״.

ן י ל ט י י  י׳ צ
 הממונה על התקינה

 מדור לסיימון םקומי

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לגוש־חלב בדבר מ

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945צ, מתקינה המועצה המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לגוש־חלב (מם עסקים מקומי), תשכ״ד—1963 3 (להלן — חוק תיקון התוספת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115; ס׳׳ה תשב׳׳ז, עמי 2; תשל׳׳ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת תשכ־ד, עסי 292; תשל״ד, עמ׳ 1581; תשל״ה, עמ׳ 2379.

 אכרזה על
 יתקן רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

 חחילה

 הגביה

 השם

 כ״ד באייר תשל״ו(24 במאי 1976)
 ו,חמ 74086)

 1 ־ ס״ח תשי׳׳ג, עמ־ 30.
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 העזר העיקרי), אחרי הפריט ״שרברב״ יבוא ״בנק או סניף בנק המעסיק עד 3 עובדים
 4:2,000 עובדים או יותר 5,000״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה ביוה א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
 המס לפי חוק עזר זה לשנת 1976/77, והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר
 זה ברשומות( אולם כל סכום ששולם על חשבון המס לשנת 1976/77 לפי חוק העזר

 העיקרי, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ו—
 1976״.

א ן ר ב י ג ו כ  נתאשר. ז
 ג׳ באייר תשל׳׳ו(3 במאי 1976) ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

ם י ט ל ק ת מ ק ז ח ר ה ב ד ה ב מ ג ו ד ק עזר ל ו  אימוץ ח

בנה ת י י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

, אני מודיע כי המועצה  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות1
 המקומית יבנה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים),

.  תשל״ו—1975 3

 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) י ו ם ף ב ו ר ג
) שר הפנים 7 6 5 2 3 כ 8 ח ) 

 1 דיני מדינת ישדאל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256; ס״ח תשל׳׳א, עמי 36.
 2 ק״ת תשל־ו, עמ׳ 384 ועמ׳ 546.

 קובץ התקנות 3543, כ״ב בסמן תשי״ו, 20.6.1976

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1880 

 ממחיר 192 אגורות




