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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח-948ו
ע ב ט מ ת שינוי שער ה ו ב ק ע ם ב י ר ד ס מ בדבר ה רו ת ־חי ע ־ ש ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ה 1948 י, אני
 מתקין תקנות־שעת־־חירום אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״היום הקובע״ — ז׳ בחשון תשל״ז(31 באוקטובר 1976) ;

 ״היטל — היטל מטבע לפי תקנות אלה!
 ״המפקח״ — המפקח על מטבע חוץ, כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות ההגנה (כספים), 21941

 (להלן — תקנות המטבע):

 ״השער החדש״, לגבי כל סוג של מטבע חוץ — שער הקניה בלירות שנקבע לאותו מטבע
 לראשונה בחיזר בנק ישראל אל הבנקים הסוחרים המוסמכים בדבר שערי חליפין של
 מטבע חיץ (העברות והמחאות) (להלן — חוזר בנק ישראל) ביום הקובע או לאחריו!

 ״השער הקודם״, לגבי כל סוג של מטבע חוץ — שער הקניה בלידות שנקבע לאחרונה לפני
 היום הקובע לאותו מטבע בחוזר בנק ישראל!

 ״מחזיק״, לענין מטבע חוץ — תושב ישראל אשר בישראל או מחוצה לה רכש מטבע חוץ,
 מחזיק אותו ברשותו או בפיקוחו או שהוא בעל זכות בצורה כלשהי בישראל או מחוצה

 לה במטבע חוץ ו

 ״מטבע חוץ״ —- מטבע חוץ כמשמעותו בתקנה 6 לתקנות המטבע, המפורט בתוספת 1

 ״סוחר מוסמך״ — כמשמעותו בתקנה 3(2) לתקנות המטבע.

 2. (א) סוחר מוסמך המחזיק הון חוזר ביום הקובע, ישלם עליו היטל.

 (ב) בתקנה זו —
 (1) ״הון חוזר״ — מטבע חוץ או זכות למטבע חוץ בכל צורה שהיא אשר
 המפקח התיר את החזקתו כהון חוזר, או המוחזק למעשה כהון חוזר ולרבות

 כל •מטבע חוץ שנצטבר ביום הקובע במחזור!
 (2) ״מחזיק בהון חוזר״ — לרבות מחזיק מטבע חוץ שנרכש לפי השער
 הקודם והרוכש הוציאו מרשותו בעסקה שנעשתה ללא היתר של המפקח,

 או לפני המועד שבו התיר המפקח לעשותה.

 3. המחזיק ביום הקובע או לאחריו מטבע חוץ אשר על פי דין חייבים במכירתו לסוחר
 מוסמך לפי השער הקודם או אשר היו חייבים למכרו לסוחר מוסמך לפני היום הקובע,

 אך הוא נמכר לפי השער החדש או עדיין לא נמכר, ישלם עליו היטל.

 4. ההיטל יהיה בסכום ההפרש בין השער החדש לבין השער הקודם של אותו סוג מטבע.

 1 ע״ר תש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1.
 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 1380; ם״ח תשל״ד, עמי 89.
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ם מועד תשלום ו י ן ה  5. ההיטל ישולם תוך חמישה עשר יום מהיום הקובע או תוך שלושה ימים מ
י ט י ה ; י ז פ ל ל כ  שבו הגיעו ההון החוזר או מטבע החוץ שעליהם מוטל ההיטל לידי החייב בהיטל, ה

 המאוחר יותר.

 6. אם עקב מעשה או מחדל בניגוד לתקנה 6 לתקנות המטבע, לא הגיעו ההון החחר ריבית בשל עיכוב
ך מטבע חוץ ע ן מ ן ן ן ה מ נ ש ! ם , י ז ו ח  או מטבע החוץ לידי החייב בהיטל, ישלם החייב ריבית בשיעור 24 א

 המוקדם ביותר שבו צריכים היו ההון החוזר או מטבע החוץ להגיע לידיו אילולא המעשה
 או המחדל האמורים ועד יום תשלומו בפועל.

 7. סוחר מוסמך ימסור למפקח דו״ח ובו פרטים כפי שיורה המפקח על מטבע חוץ מסירת דו״ח
 שהחזיק ביום הקובע, לא יאוחר מעשרה ימים לאחד פרסום תקנות אלה.

 8. ההיטל ישולם לאוצר המדינה. תשלום ההיטל

 9. על גביית היטל תחול פקודת המסים (גביה) 3, גביי.

 10. (א) מי שחייב בהיטל ולא סילק אותו, כולו או מקצתו, במועד שהיה עליו לסלקן תשלום ריבית
ס נ ק  יהיה חייב בתשלום קנס בשיעור שני אחוזים לחודש או חלק ממנו על הסכום שלא שולם ו

 במועד, מן היום שנקבע לסילוק ההיטל עד יום פרעונו בפועל.

 (ב) לענין גבייתם, דין הריבית והקנס כדין ההיטל.

 11. לא סולק ההיטל כולו או מקצתו, במועד שנקבע בתקנות אלה, רשאי המפקח לאסור, הקפאה של
ם מטבע חוץ ה ו ! ? ע ץ ש ן ח ע ה ב ט מ ו ב  עד לסילוק ההיטל, את העברת הבעלות או ההחזקה בהון החוזל א

 מוטל ההיטל.

 12. מי שהוסמך לכך על פי תקנה 11 לתקנות המטבע, רשאי, לצורך ביצוע תקנות אלה סמכויות בדיקה
 או לשם מניעה או גילוי של עבירות על תקנות אלה, להיכנס לכל מקום כדי לערוך בדיקת

 מלאי, בדיקת פנקסים ומסמכים אחרים ולתפוס כל דבר העשוי לשמש ראיה במשפט.

 13. כל אדם, חוץ מן החסין על־פי כל דין מלמסור עדות לפני בית משפט, חייב, לפי ץ מסירת ידיעות,
ש מסמכים ותעודות ן י ן ק פ מ ן ת ן ע ד 1 , , ש ת ו ר ח  דרישת המפקח, למסור ידיעות, פנקסים, מסמכים ותעודות א

 בהם כדי להבטיח את ביצוען של תקנות אלה.

 14. (א) מי שעשה אחת מאלה: עבירות ועונשין

 (1) לענין תקנות אלה מסד דו״ח, ידיעה, פנקס, מסמך או תעודה אחרת
 שהם כוזבים בפרט חשוב!

 (2) העלים, השמיד, שינה או סירב למסור ידיעה, פנקס, מסמך או תעודה
 אחרת שנדרש למסרם לפי תקנות אלה!

 (3) הפריע או מנע אדם הפועל בשליחות המפקח לבצע את סמכויותיו לפי
 תקנות אלה!

 3 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374.
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 (4) עשה מעשה מרמה כדי להתחמק מסילוק היטל שנתחייב בו!

 (5) לא מסר דו״ח כאמור בתקנה 7 !

 דינו — מאסר שלוש שנים או קנס פי שלושה משווי מטבע החוץ לפי השער החדש אשד
 בקשר עמו נעברה העבירה או 100,000 לירות לפי הסכום הגדול יותר.

 (ב) נעברה עבירה על תקנות אלה במהלך עסקו של חייב בהיטל בידי פקיד, פועל,
 שליח, סוכן או בא כוחו של החייב בהיטל, ישא החייב בהיטל באחריות, זולת אם הוכיח
 שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת קיומן של תקנות אלה או שהעבירה נעברה שלא

 בידיעתו.

 (ג) נעברה עבירה על תקנות אלה בידי חבד־בני־אדם, אחראי לעבירה גם כל אדם
 אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי של
 אותו חבר־בני־אדפ, זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת קיומן של

 תקנות אלה או שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.

 15. נוכח המפקח כי אדם עבר על הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי הוא, בהסכמתו
 של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל
 אותה עבירה,׳ הוגש כתב אישום על אדם, אין לקבל כופר בשל העבירה כל עוד לא הודיע

 היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

 16. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר.

 17. שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של תקנות אלה.

 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע)
 (מס׳ 12), תשל״ז•—1976״.

 שמירת דינים

 תקנות

 מרקים פיניים
 שילינגים אוסטריים

 פרנקים בלגיים
 לירות איטלקיות
 דינרים ירדניים

 ינים יפניים

 תוספת
 (תקנה 1)

ע ב ט גי מ  סו

 פרנקים צרפתיים
 כתרים דניים

 כתרים שבדיים
 כתרים נורבגיים

 פלורינים הולנדיים
 מרקים גרמניים

 דולרים של ארה״ב
 דולרים קנדיים

 לירות שטרלינג
 דולרים אוסטרליים

 רנדים של דרום אפריקה
 פרנקים שוויצריים

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ה׳ בחשון תשל״ז(29 באוקטובר 1976)
 (חמ 76735)
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 חוק מילווה פיתוח/ תש״ך-960 ז
ה י א נ ת ב ו ל איגרות חו ה 3117 ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1960 ן

 1. ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ז (31 באוקטובר 1976) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל הוצאת סדרי,
׳ 3117 של איגרות ח ן ת י ה פ ן ו ל י מ ה ״ נ ו כ ת  שוויה הנקוב יהיה מאה מיליון לירות, והיא תסומן במספר 3117 ו

 תש״ך—1960, סדרה 3117״.

 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4.0% לשנה. שיעור הריבית

ט מועדי תשלום ״ ם י ו י ל ב ח  3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ביום 31 באוקטובר של כל שנה, ה
 בחשון תשל״ח (31 באוקטובר 1977).

ן פדיון י ן ו ש  4. ביום כ״ח בתשרי תשמ״ז(31 באוקטובר 1986), ייפדו איגרות החוב בשלמותן ב
 הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים תנאי הצמדה
 למדד המחירים לצדכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם
 לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן (להלן — המדד החדש)
 כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות
 חוב (להלן — המדד היסודי), תשולם אותה קרן או אותה ריבית, כשהן מוגדלות ב־90%

 משיעור העליה של המדד׳ החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן
 שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר,
 לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם
 בנוי המדד הקיים ובין אם לאו! או אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיס

 טיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 החלת תקנות

 נוסח האיגרות

 6. תקנות 2, 3, 7, 9, 11 עד 16 לתקנות מילווה פיתוח (סדרה 3101), תשל״ו—1975 2
 (להלן — התקנות המקוריות) יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים המחויי־
 בים.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 3117), תשל״ז—1976״.

• י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ה׳ בחשון תשל״ז(29 באוקטובר 1976)

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 47; תשל״ד, עמ׳ 38; תשל״ה, עמ׳ 204.
 2 ק״ת תשל׳׳ו, עמי 688.
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960iחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-
הן אי תנ ב ו גרות חו ת אי א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, , 13 ו־14 לחוק מילויה קצר מועד, תש״ך—960i נ
 אני מתקין תקנות אלה:

. ביום י׳ בחשו ן תשל״ז(3 בנובמבר 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: m ™ nxxin 1 
 איגרות חוג

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/143, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 3/143״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ו--1976

 (2) סדרת איגרית חיב שסך כל שוייה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/243, ותכונה ״מילתה קצר מיעד, תש״ך—0»19, סדרה 6/243״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-1876 3;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון וחמש מאות אלף
 לירות, והיא תסומן 12/443, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 12/443״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרה 12/402), תשל״ו-1976 *.

 השם 2. לתקנית אלה ייקרא ״תקנית מילויה קצר מועד (סדרות 3/143, 6/243, 12/443),
 תשל״ז-1976״.

ץ י ב י נ י ב ע ר ש י ה  ז׳ בחשון תשל״ז(31 באיקטיבר 1976) י
 >י׳מ ג!1ג7< שר האוצר

 1 ס״ח תש״ד, עמי 48; תשל״ב. עמי 17¡ תשל״ו, עמי 25.
 2 ק׳׳ת תשל׳׳ו, עם 832•

 3 ק״ת תשל׳׳ו, עמי 833.
 4 ק״ת תשל׳׳ו, עמ׳ 835.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשב״ח-968ו
יתם גבי ח ו ו ט י ם דמי ב ו ל ש ת בדבר ת מ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 167, 171, 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], תשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקני,2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי״ד—1954 2 (להלן —

 התקנות העיקריות), אחדי פסקה (3) יבוא:

 1 ם״ח תשכ״ח, עמי 108; ס״ח תשל״ו, עמי 167.
 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 649; תשל״ד, עמ׳ 1353; תשל״ה, עמ׳ 2410.
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 ״(4) המוסד רשאי לדהות את המועד לתשלום הפרש דמי ביטוח המגיע
 מסכום ההכנסה שבין המקסימום לפי סעיף 167 ב(א) לחוק לבין המקסימום
 לפי סעיף 167ב(ב) לחוק, לאחד ממועדי התשלום מ־10 בנובמבר של השנה
 שבה הוגדל המקסימום לפי סעיף 167 ב(ב) עד 10 ביוני של השנה שלאחריו,

 הכל כפי שיקבע המוסד בהודעה למבוטח.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976). ""'יי׳

- השם _ ז ״ ל ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), ת
 1976״.

ם ע ר ה ב ש  י״בבתשרי תשל״ז(6באוקטובר 1976) מ
 (.״8 750330) שד העבודה

 חוק הטיס, 7 92 ו

ה בן־ גורמן פ ו ע ת ל ה מ נ ייתו ב ת רכב וחנ ד מ ע ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 / פסקה 3 לתוספת הראשונה
, , וסעיף 70 לפקודת התעבורה 3  לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים), 1937 2
נה י, אני מתקין  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־יסוד: משק המדי

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 11(א) לתקנות הטיס (העמדת רכב והנייתו בנמל התעופה בן־גוריון), תיקיו תקני,!1
, במקום ״שלוש לירות״ יבוא ״ארבע לירות״.  תשי״ט—1959 5

י י ל י ״  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בחשון תשל״ז (2 בנובמבר 1976). ת

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן־גוריון) השם
 (תיקון), תשל״ז—1976״.

ד י ע ק ב י  ל׳ בתשרי תשל״ז(24 באוקטובר 1976) ג
) שר התחבורה 7 5 5 2 5  >חמ °

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ס״ח תש״י, עמי 73; תשל״ב, עמ׳ 148.
 2 ע״ר 1937, תום׳ 2 מס׳ 707, עמ׳ 563.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ם״ח תשל״ו, עמ׳ 193.
 4 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 226; י״פ תשל״ו, עמ׳ 574.

 5 ק״ת תשי׳׳ט, עמ׳ 1496; תש״ל, עמ׳ 13; תשל״ד, עמי 770; תשל״ה, עמ׳ 1741.
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 חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
 תשל״ו-976 ו

ף 2 י ע ן ס מ ע ם ל ו כ ת ס ע י ב ר ק ב ד  'צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת גיהול
 חשבונות), תשל״ו—1976 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. הסכום לענין המחיר של עסקה למכירת נכס או למתן שירות שסעיף 2 לחוק לא
 יחול עליה הוא 500 לירות.

 תחילתו של צו זה ביום תחילת החוק.

 3. לצו זה ייקרא ״צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), תשל״ז־
 1976׳

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ד בתשרי תשל״ז(18 באוקטובר 1976)
 (חמ 765070)

 1 סייח תשלי׳ ו, עמי 280.

 חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א-961ו
ר ו ט ת פ פ ס ו  צו בדבר ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 ן
, אני 2  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לתוספת ב׳ לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 (להלן —
 התוספת), בסופו יבוא:

 ״(ח) שטר חוב לפקודת החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע״מ,
 אם החברה האמורה אישרה שהשטר ניתן כבטוחה לערבות כאמור בסעיף

 7(יא) לתוספת זו.״

 2. בסעיף 7 לתוספת, בסופו יבוא:

 ״(יא) ערבות הניתנת מאת החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ
 בע״מ למוסד בנקאי כבטוחה לפרעון אשראי שנותן המוסד הבנקאי מקרן
 למימון היצוא או מקרן למימון היבוא לשם היצוא על־פי היתר בנק ישראל.״

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים (הוספת פטור בתוספת ב׳) (מס׳ 2),
 תשל״ז—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ד בתשרי תשל״ז(18 באוקטובר 1976)
 (חמ 723010)

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 64.
 2 סייח תשל״ה, צמ׳ 206.
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 פקודת מס הבולים
לים ה בבו מ ל ש ה שניתן ל ר ג י של א ל מ י ס כ ת סכום מ ע י ב  ק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת מס הבולים י, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 1 להוראת מס בולים (סכום מכסימלי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), תיקו!סעיף!
, במקום ״250״ יבוא ״500״.  תשל״ה—1975 2

 2. להוראה זו ייקרא ״הוראת מס בולים (סכום מכסימלי של אגרה שניתן לשלמה השם
 בבולים) (תיקון), תשל״ז—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976) י
ר האוצר ש > uan7230< 

 1 חא״י, כרך בי, פרק קל״ג, עמי 1302; ס״ח תש״ט, עמ׳ 171; תשל״ה, עמי 204.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 251.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ ח—1957
ם י ל כ מ ת ל ו נ ו ר פקד ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ד21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1. בצו זה — הגדרות

 ״מכל״ — כמשמעותו בצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (משקלות אחידים של מוצרי
 מזון), תשל״ה—1975 2 !

 ״קמעונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מצרכים לצרכן;
 ״פקדוך — סכום כסף שקמעונאי רשאי לקבל מצרכן בנוסף למחיר המצרך כדי להבטיח

 החזרת המכל שבו נמכר המצרך לצרכן.

 2. (א) קמעונאי שמכר מצדך לצרכן במכל דשאי לקבל ממנו פקדון שלא יעלה פקדה
 על הסכום הנקוב בלוח שיוצג בהתאם לסעיף 3.

 (ב) קמעונאי שקיבל פקדון חייב לקבל בחזרה את המכל לפי דרישת הצרכן
 ולהחזיר לו את הפקדון.

י שמירת דינים מ  3. קמעונאי יציג במקום נראה לעין לוח שבו מפורטים באותיות נוחות לקריאה סכן
 הפקדון שיש לשלם. .

 4. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר. תהילה

 5. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פקדונות בעד מכלים), תשל״ז— השם
 1976״.

ם ב ר ־ ל ב י י  י״א בתשרי תשל״ז(5 באוקטובר 1976) ח
) שר המסחר והתעשיה 7 4 " 0 1 5 מ ח ) 

 1 ס״ה תשי״ח, עמ׳ 24¡ תשל״ג, עמי 26,
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 2056.
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 פקודה בריאות העם, 1940
ת ו מ ו ש ת ר ר י מ ת בדבר ש ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940 1, אני מתקין תקנות
:  אלה

 הגדרות 1. בתקנות אלה • ־

 ״רשומה״ — כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר, כל תרשים, דיאגרמה, ציור, תו,
 תיק, צילום, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית חולים,
 הטיפול בו ושחרורו ממנו, לרבות שחרור עקב פטירה, ומסמכים אחרים שנעשו בבית

 חולים, כמפורט בטור א׳ של התוספת!

 ״בית חולים״ — כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה!
;  ״מוסד ממוסדות המדינה״ — כמשמעותו בחוק הארכיונים, תשט״ו—1955 2

 ״ממונה״ — מנהל בית הולים או מי שהסמיך בכתב לעני! תקנות אלה.

 החזקת רשומות 2. בכל בית הולים יוקצה אגף מיוחד שבו יוחזקו הרשומות שנעשו בבית החולים

 או הגיעו אליו.

 הוצאת רשומות 3. (א) לא תוצא רשומה מבית חולים ללא הרשאה בכתב מאת הממונה.
 מבית חולים

 (ב) בהרשאה להוצאת רשומה יציין הממונה את הסיבה להוצאתה ולמי שמסרה.

 (ג) ביקש אדם או נציגו החוקי• להעביר רשומה שנעשתה לגביו לבית חולים אחר,
 יורה הממונה להעביר את הרשומה לפי בקשתו של אוהו אדם או נציגו החוקי.

 (ד) נסגר בית חולים או בוטל רישומו ואין בית חולים אחר בא במקומו, יעביר
 הממונה של אותו בית חולים את הרשומות שבו לבית הולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה,

 בהתאם להוראות המנהל.

 תקופת שמידה 4. (א) בכפוף לאמור בתקנה 3, חייב בית חולים לשמור על רשומות שבהחזקתו

 בתקופות הנקובות לצידן בטור ב׳ של התוספת.

 (ב) צילם בית הולים במיקרופילם רשומה וכן צילם באותו סרט אישור מאת הממונה
 שהצילום הוא העתק מדוייק ממנה, לא יהיה חייב לשמור על אותה רשומה לאחר שלושים

 יום מתאריך הצילום.

 (ג) בית החולים ישמור על המיקדופילם של כל רשומה שצולמה כאמור בתקנת
 משנה (ב) במשך הזמן שנקבע בטור ב׳ של התוספת לגבי הרשומה המקורית.

 (ד) הורה רופא בבית חולים לשמור על רשומה פלונית תקופה ארוכה יותר מזו
 שנקובה בטור ב׳ של התוספת, ישמור בית החולים על אותה רשומה כפי שהורה אותו

 רופא.
 (ה) תקנות משנה (א), (ב) ו־(ג) לא יחולו על בית חולים שהוא מוסד ממוסדות

 המדינה או של רשות מקומית.

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; 1945, תום׳ 1, עמי 116; 1946, תוס׳ 1, עמ׳ 170; תום׳ 1, עמי 132; תש״ט,
 תום׳ 1, עמי 169; ס״ח תשי״ג, עמ׳ 162; תשכ״ב, עמי 12; תשכ״ד, עמי 80; חשכ״ה, עמי 270; תש״ל, עמי

 102; תשל״ג, עמ׳ 232.
 2 ס״ח תשט״ו, עמי 14; תשכ״ד, עמי 144.
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 שמירת תוקף

 החילה

 הוראות מעבר

 5. תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

 6. תחילתן של תקנות אלה כתום שלושים יום מיופ פרסומן ברשומות.

 7. תקנות אלה יחולו גם על רשומות שבבתי חולים ביום תחילתן.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל״ז—1976״.

 תוספת
 (תקנה 1)

 20 שנה לאחר האישפוז או הטיפול
 האחרון! ואם אין בתיק גליון סיכום
 מחלה — 25 שנה או 7 שנים לאחר
 פטירת החולה, הכל לפי המוקדם

 יותר.

 7 שנים לאחד הטיפול האחרון. אם
 צורף לתיק הרפואי בבית החולים
 — כתקופת ההחזקה של התיק

 הרפואי בבית החולים.

 100 שנה

 10 שנים לאחר הרישום האחרון

 100 שנה לאחד הרישום האחרון

 7 שנים

 10 שנים לאחר הרישום האחרון

 10 שנים לאחר הרישום האחרון

 10 שנים לאחר הרישום האחרון

 100 שנה לאחר הרישום האחרון

 7 שנים

 שנה לאחר הרישום האחרון

 10 שנים מתום הטיפול האחרון בתיק
 תצלומי הרנטגן

 10 שנים

 12 שנים

 (1) תיק רפואי של חולה בבית חולים
 כללי (למעט במרפאת חוץ של בית
 החולים), למעט גליון סיכום מחלה

 (2) תיק רפואי של חולה במרפאת חוץ
 של בית חולים

 (3) גליון סיכום מחלה או מכתב סיכום
 לרופא המטפל

 (4) פנקס קבלת חולים

 (5) פנקס אבחנות ומפתח שמי של חולים

 (6) מסמכי חדר מיון

 (7) ספר בדיקות מעבדה

 (8) ספר ניתוחים

 (9) ספר הרופאים המרדימים

 (10) ספד לידות

 (11) העתקים של תעודות רפואיות המוצ
 אות על פי נתונים שבתיק הרפואי

 (12) פנקס רנטגן

 (13) צילום רנטגן, למעט דו״חות על
 המימצאים לפי הצילום

 (14) תרשים במכון או במעבדה — מימצא
 פתולוגי

 (15) תרשים במכון או במעבדה — מימצא
 שלילי
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 טור א׳ טור ב׳

 10 שנים. אם מוחזק העתק הא.ק.ג.
 בתיק הרפואי של בית החולים —
 כתקופת ההחזקה של התיק הרפואי

 בבית החולים

 7 שנים לאחר הרישום האחרון. אם
 הועתקו ההוראות לתיק הרפואי —
 30 יום לאחר ההעתקה האחרונה

 7 שנים לאחר הרישום האחרון

 10 שנים

 10 שנים

 25 שנים

 25 שנים

 25 שנים

 25 שנים

 7 שנים

 7 שנים לאחר הרישום האחרון

 15 שנים לאחר הרישום האחרון

 7 שנים לאחר הרישום האחרון

 7 שנים לאחר הרישום האחרון.

ל ׳ צ נ ב מ ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (16) א.ק.ג.

 (17) ספר רפורטים של אחיות, רישום
 הודאות הרופאים

 (18) ספר מסירת משמרות של אחיות,
 דו״ח על טיפולים

 (19) טופס דרישת ניתוח גוויה

 (20) רישום גוויות נפטרים

 (21) פרוטוקול על פתיחת גוויה

 (22) דו״ח מימצא בדיקה היסטולוגית־
 מיקרוסקופית

 (23) מפתח שמי של בדיקות היסטולוג־
 יות־מיקרוסקופיות

 (24) הזמנה לבנק הדם

 (25) כרטיס עירויים בבנק הדם

 (26) ספר עירויים בבנק הדם

 (27) ספר בדיקות סוגי דם בבנק הדם

 (28) ספר הכנת הדם בבנק הדם

 (29) ספר תורמי הדם

 ט׳ בתשרי תשל״ז(3 באוקטובר 1976)
 (חמ 773508)
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 המחיר 192 אגורות




