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 תש"ם-1979 המסיכנים, הסמיםתקנות

 המסו- הממים לפקוות ו-89 26 20, 13, 11)%, 7)א(, סעיפים לפי סמכויותי,כתוקף
 5, וסעיפים ו, הרוקחים לפקודת ו-47 42א סעיפים י, תשל"ג-1973 הדש[, ננוסהכנים
 תקנות מתקין אני ו, תשי-ח-1957 ושירותים, מצרכים על הפיקוח להוק ו-43 1538,
אלה:

 כלליות הוראות : א'מרק

 - אלה כתקנות1.הנייח
"אסמכתד

 )א(; 6 תקנה לפי בו לשימוש או להחזקתו מסוכן, סם לייצור רשיון)1(
 )ב(; 6 תקנה לפי מסוכן סם לרכישת רשיון)2(
 10; תקנה לפי אחר לחומר ממוכן סם הפיכת אישור)3(

 12; תקנה לפי הזמנה)%
 13; תקנה לפי רופא מרשם)5(

 סם; הספקת על משלוה תעודת או השבון)6(

 תשל"ג-1978; הדש[, ננוסח המסוכנים הסמים פקודת -"הפקודה-

 וטרינרי; רופא של בטיפולו הנמצא בעל-חיים או יולדת לרבות -"חולה"

 מסוכן; סם של אחר מחומר מיצויו או הפקתו הכנתו, גידולו, לרכות --יצור-
 לספק מרקחת, בית של מורשה רוקח אל רופא בידי חתומה בכתב הוראה - רופא"-מרשם

 מסוכן; סם לחולה.
)רופא"'

 רופאי פקודת י, תשל"ז-1976 חדש[, ונוסח הרופאים פקודת לסי מירשה -
 .; הוטרינריים הרופאים פקודת לפי או י, 1945 השיניים,.

-רוקח
 הסמיר; שהוא המדינה עודד רוקה או הכריאות משרד של מחוזי רוקח - מחוזי-

 . - על הממונה אחראי רוקח - מורשה""רוקח

 הרוקחים; למקודת )ב( 20ב סעיף פי על תרופות חדר או בית-מרקחת,)1(
 כמש- רפואיים לתכשירים או רפואיים לחמרים בעסק מסוכנים סמים)2(

 י; תשל"ג-1973 רישוי(, טעוני )עסקים עסקים רישוי בצומעותו
8 מסוכן. סם של תערובת או מפוג ריגוז, תרכובת, -"תכשיר"

 מסוכנים לסמים עשקים : ב'פרק

 מורשה, רוקח שלו סניף וככל בו נמצא אם אלא כאמור, לעמק רשיון לאדם יינתן ולא קתם, יניסייש; להלו- או למכירתם להחסנתם, מקום או מסוכנים סמים לייצור מפעל אדם יחזיק לא2. ,י
 אחרת. כרשיון נקבע אםאלא

 "52. עמ' ז2, היש נוסת-שראי,
 221. עמ' תשי-ו, 24; עמ' השי-ת, ס-ה, 9". עמ' תש,.ו, ס.ה 2"11; עמ' ג', נרך א-י, תוה!
 "25. עם. השי-ה ס-ה 1; עם, 1, הום, 1945, ע-ר, 4"5. עמ' 29, פוש נוסת ושיאי, מוינה ד,;,4
 עו15. עמ' 2', גיך א-י, הוקי5
 "25. עמ' תש,.;, 4י"; עמ' הש1.1, ק-תז
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 ושימוש ההקקה ייצור, ג':מוק
 דין על-פי רשות :סימך

 ,ן, ע, "ם"";קת מסוסים סמים להחזיק רשאי מורשה רוקח למקודה )1( 11 כסעיף לאמור בנוסף ,3.

 מייש"ייו" הסמים על ממונה הוא שבהם במקומות בהם ולסחור למקודה לתוספת ב' בחלקכמפורט
המסוכנים.

יין 'י' עי "ממתת תפקידו. למילוי הדרושות בכמויות מסוכנים סמים להחזיק רשאי רופא ,4.

 דשיזן על-פי דשות 2:שימן

 יש.~ןיגש" למנהל יגיש בו, לשימוש או מסוכן סם להחזקת או מסוכן סם לייצור רשיון המבקש5.
 אלה: פרטים בה ויצייןכקשה

- המבקש; של ועסקו מענו שמו,)1(

 וככותו; צורתו ריכסו, או תכולתו המבוקש, המסוכן הסם שם )2( '8
 ישמש לא המסוכן שהסם הצהרה עם השימוש, או ההחזקה הייצור, מטרת)3(
 מטרתו גם - מחקר היא השימוש מטרת ואם ברשיון; אושרה שלא מטרהלכל

 המיועד; השימוש של מפורטתותכנית
 הספק; של עסקו ומקום שמו)4(
 לשימוש; או להחזקה לייצור, המיועד המקום)5(
 הייצור. תהליכי פירוט)6(

 "מנ", ""יט" בלי או עם 5, בתקנה כאמור רשיון לתת דעתו, שיקול לפי רשאי, המנהל )א( ,6.
 לתתו. לסרב או תנאים, אוהגבלות
 רשיון נם )א(, תקנת-משנה לפי רשיון עם המנהל, יתן 5 כתקנה כאמור לאדם)ב(
 רשיון. כאותו הנקוב ספץ מאת המסוכן הסםלרכישת
 ברשיון. נקוב שמו אם זולת רכישה רשיון פי על מסוכן סם אדם יספק לא)ג(

 דשיו פית המנהל. וחתימת הבריאות משרד חותמת תאריך, מסמר, ישא 6 תקנה לפי רשיון)א( ,7.
ותגני - יצו.יני בו לשימוש או להחזקתו מסוכן, סם לייציךברשיון)כ(

 "ענין; לפי )5( עד )1( 5 בתקנה הקבועים הפרטים)1(

 המנהל; על-ידי נקבעו באם תנאים, או הסלית )2(' '8
 הרשיון; של תעסו תקופת)3(48

 ו-)5(. )2( )1(, 5 בתקנה הקבועים הפרטים יצויינו מסוכן סם לרכישתברשיון)ג(

 "קפיתציית - יינתן בו לשימוש או להחזקתו מסוכן, סם לייצוררשיון)א(8.,
 יש'י' "י אחת, שנה על תעלה שלא לתקופה - הוראה או מחקר היא המטרה אם)1(

 אחת; שנה על תעלה שלא נוססת לתקופה להארכה ניתנתוהתקופה
 שנים. שלוש על תעלה שלא לתקופה - אחר כמקרה)3(

 יום. לששים הוא מסוכן סם לרכישת רשיון שלתקפו)ב(

 "ת"ת ע, "יירה יודיעו מקומו ממלא או הוא וגניבה. אבדן מפני ישמרו מסוכן סם המחזיק אדם)א( 9.ש
 משנמם ומיס יודיע רופא מסוכן; סם של אובדן או לגנוב נסיון גחכה, על מיד המהוזי ולרוקחלמשטרה
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 שרשם כין מרשמים, וטפסי שמו חותמות של אובדן או לגנוב נסיון גניבה, על גםכאמור
 לא. אס ובין מרשםבהם

 )סיווג הרוקחים לצו 17 סעיף הוראות על להוסיף באות זו תקנה הוראות)ב(
 לפי תקנות ועל צו, לאותו השגיה והתוספת ,, תשל"ג-1072 והחזקתם(, רישומםרעלים,
 מהן. לגרוע ולא ,, תשכ"ח-1968 עסקים, רישוי לחוק 11סעיף

 לבעל או הוראה, או מחקר למטרת מסוכן סם לייצר רשיון לבעל או לרופא,)ג(
 שישמרו להתיר המנהל רשאי אלה, למטרות בו להשתמש או מטוכן סם להחזיקרשיון
 ' דעתו. את המניחה אחרת בצורה המסוכנים הסמיםאת

 בכתב קודם אישור טעון מסוכן סם שאינו מוצר לייצור מסוכן בסם השימוש )א(10, ייינן ים"נ.י"
 על תוגש האישור בקשת אחד; ייצור בתהליך המיוצרת כמות כל לסכי המחוזי הרוקחמאת שאינוי"ימר
 מרקחת. כבית רוקח על הלה אינה זו הוראה השניה; שבתוספת א'טופס משנןסם

 יום. 30 הוא האישור תוקף)ב(

* מסעניפ עמים העתקה ד':פדק  רוקח על-ידי הספקה : 1סימן

 לאלה: ורק מורשה רוקח ידי על רק יסופק מסוכן סםlaloa .11 סם"נוקה
 הזמנתון לפי אחר מורשה לרוקח)1(
 הזמנתו: לפי המקצועיים לצרכיו לרופא)ן(
 )כת.-חולים(, המסוכנים הסמים תקנות להוראות בהתאם לבית-הולים)3(

 .ן;תשל"ד-1973
ן המסוכן; לסם רופא מרשט לו "מגיש לאדם)4(

 )ב(. 6 ת-נה לפי המסוכן הסם לרכישת רשיון לו המגיש לאדם)5(

 בתוספת הנקובים הטרים זולת רופא, או מורשה רוקח על-ידי מסוכן סם הזמנת )א(12.,ל"ימנ"
 רשיונו, ובציון וחתימתו המזמין בחותמת השניה, שבתוספת ב' טופס לפי תיערךהראשונה,

 ההזמנה. ותאריך מועסק הוא שבו רפואי במוסד המרפאה מען או עסקומקום
 לצו 16 לסעיף בהתאם תיערך הראשונה בתוספת הנקובים הסמים מן סם הזמנת)ב(
 תשל"ג-1972. והחזקתם(, רישומם רעלים, )סיווגהרוקחים

 - ידו בכתב בו וייכרכו מועסק הוא שבוהרפואי 8 המוסד מרפאת או מרפאתו ומען רשיונו מספר הרופא, הוחמת ישא רופא מרשם )א(13. רמןמישם
 ומענו; החולה שם)1(
 מסוכן; סם המכיל התכשיר שם או התרופה מרכיבי שמות)3(
 כמוהה וכן הסם של כמותו או ריכוזן - למנות מחולקות שאינן כתרופות)3(

 לספקה. שיש התרופה שלהכוללת
 המספר וכן מנה ככל המסוכן הסס כמות - למנות המחולקות בתרופות)4(

 לספקן. שיש המנות שלהכולל
 הכוללת; והכמות היומית הצריכה כמות)5(

ש 272. עמ' תש,.נ, ק-ה, 4, 100. עמ' השל-ד, 204: עמ' השכ"ת, ס"ת9

 280. עמ' תשל-דו ק"תנ1
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 המרשם; תאריך)6(
 הרופא; חתימת)7(
 בטירות יצויינו התכשיר או התרופה וכמות המסוכנים הסמים כמויות)8(

ובמלים.
 של מענו רשם לא והרופא הראשונה בתוספת הנקובים לסמים המרשםהתייחס)ב(
 זה. בפרט המרשם את להשלים הרוקה רשאיהחולה,

אמיעי;"ייוה אלה. לת-נות בהתאם אלא מסוכן סם יסופק לא)א(14.
 ו" נ"י ידי על אם האסמכתה, ממהימנות להשתכנע הרוקח על מסוכן סם הספקת לפני)ב(
 אחרת. נאותה בדרן ואם הרתימהנד'קת

 שנשלח הטוען לאדם רופא מרשם פי על שלא מסוכן סם ימסור לא מורשה רוקח)ג(
 אם או בכתב כך על אסמכתה לו מוסר האדם אם אלא מטעמו, או לקבלו שרשאי מי ידיעל

 המסוכן. הסם את לקבל רשאי בעצמוהאדם
 ב'. פרק לפי כנים* המסו- הסמים פנקס ליד האסמכתה את הרוקח יחזיק המסוכן הסם הספקת לאחר)ד(
 ההובלה מדרכי באחת כדין, למזמין רופא, מרשם לפי שלא מסוכן, סם המספק)ה(
 תעודת גאי על יציין המשגור מקבל עתקים; בשני משלוה תעודת למשגור יצרףהמקובלות,
 לספק, ויחזיר בתעודה כמפורט ולכמויותיהם לסוגיהם הסמים כל את קיבל שאכןהמשלות
 בית וחותמת ידו בחתימת חתומה התעודה של אחד עותק המשגור, מקבלת ימים 3תוך

 הסמים. את שקיבל המפעל או המוסדהמרקחת,
 המחוזי. ולרוקח למשטרה מיד הספק יודיע הסמים אבדן על)ו(

ה1ני~ת""י"," - מסוכן סם יספק לא רוקח)א(15.  הסם; של הגולמית בצורה רופא מרשם פי על)1(,ג
 אסמכתה; אותה על-פי אחת מפעם יותר)2(
 על העולה וככמות המרשם מתאריך. יום 15 לאחר רופא מרשם על-פי)3(

 אהד. לשבועהמנות
 - לספק רוקח רשאי )א( בתקנת-משנה האמור אףעל)ב(

 באופן ידו בכתב במרשם כך על הורה הרופא אם ימים, ל-15 ממים כמות)1(
 הכמות; להגדלת הסיבה את וצייןברור
 יום 90 תוך פעמים שלוש הראשונה בתוספת הנקובים הסמים מן סם)2(

 במרשם. כך על הורה הרופא אם המרשם,מתאריך*

 רופא על-ידי הספקה 2:סימן

 ימי "יפק" . במקום מידי טיפול ולשם בטיפולו הנמצא לחולה אלא מסוכן סם יספק לארופא )ז0 .16
יעצי - תרופות לחלק הרוקחים לפקוות 44 סעיף לפי רשות שקיבלרופא)ב(

 אהד; לשבוע לחולה הדרושה הכמות מעל מסוכנים סמים יספק לא)1(
 הממוכנים הסמים בפנקס מסוכנים סמים של והכנסה הוצאה כל ירשום)2(

 בתוספת הנקובים המסוכנים הסמיב של והכנסה להוצאה פרט ה', לפרקבהתאם
הראשונה.י

 "מ"י שי הוא, רשאי לו, זקוק החולה או שהוא סביר, רפואי טיפול לצורך שלא אחר, לאדם אולחולה ""יי" ""יין ואם לעצמו אם מסוכן, לסם מרשמים נתן או מסוכן סט סיפק שרופא המנהל נוכח17.
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 לחלק או לספק, לרכוש, מלהחזיק, לפסלו, להתגונן, נאותה אפשרות לרופא שנתןלאחר
 פי על כאמור לפסלו הוא רשאי וכן מסוכנים, לסמים מרשמים מלתת או מסוכניםסמים
 עצמו. הרופא שלבקשתו

 המסוכנים הסמים פנקס ה':פרק

 Dp,D): - זה )בפרק מסוכנים סמים פנקס לנהל חייבים אלה18, ,נ","יג"
 מורשה; רו-ה)1("נון

 או לחלק הרוקחים לפקודת 44 או )2( 32 סעיף למי רשות שקיבל רופא)2(
 סמים;לרקוח

 או מסוכן סם המכיל רמואי תכשיר או מסוכן סם לעצר רשיון בעל,)3(
 בו. להשתמש אולהחזיקו

 א88, לאדם להתיר רשאי המחוזי הרוקח השניה; שבתוספת ג' טופס לפי יהיה הפנקס )א(19, "ונאציית
 קשת! שלא הפנקס את לנהל כלגד, הוראה או מהקר למטרות )3( 18 בתקנה כאמור רשיוןשקיבל
 האמור. הטופסלפי

 הבריאות לשכת וחותמת שוטפים מספרים וישאו בו כרוכים יהיו הפנקס דפי)ב(
 המהוזי. הרוקה של ידו חתימת ישא והאחרון הראשון הדףהמחוזית;
 מחיקה. שימנע אחר באופן או בויו ייעשה בפנקס רישום כל)ג(
 יבוצע תיקון וכל רשום, כפרט שינוי או טשטוש מהיקה, כל כפנקס ייעשו לא)ד(
 או התיקון סיכת יפורטו 11 בהערה אדומה; בדיו בשוליים או העמוד בצוי הערהכצורת

 של או המקורי הרישום געל של ידו בחתימת יאושר והוא והתאריך, עבורוהאסמכתה ..
 ן.המתקן.

 הסמים סוגי כדבר ומדוייקים שלמים פרטים בו ירשום פנקם לנהל שהייכ מי )א(20. ""קר"~נו
 אלה: פעולות כל על וכמויותיהםהמסוכנים

 כלשהי; בדרך קבלתו או מסוכן סם ייצור.)1(
 צורך; לכל מטוכן בסם שימוש)2(
 אחר. לאדם מסוכן סם הספקת)3(

 הפעולה מיצוע ניומ זו תקנה לפי רישום יגוצע )ג( נתקנת-משנה לאמורפרט)ג(

יו האטמכתה'טעונ:ןרי:::נ:::ג
 פי על שלא תרופה לרקיחת מסוכן בסם שימוש על אסמכתה מציון פטור)1(

 רופא; מרשם אוהזמנה
 הוא אם  הראשונה, בתוספת הנקובים הסמים מן סם הספקת מרישום מטור)2(

 רפואיות; ובכמויות רופא מרשם לפי רקמספקי
 מרשם על-פי מסוכן סם של ההספקה את המסוכנים הסמים כפנקס ירשום)3(
 21. תקנה לפי הכולל החדשי הסכום בצורת רקרופא

 25 סעיף לפי המרשמים בפנקס ישרטט, רופא מרשם על-פי מסוכן סם המספק רוקה21. "יוק"י'"ים

 וכן המכילו, התכשיר של או המסוכן הטס של שמו תחת אדום בדיו קו הרוקחים,למעדת כר"םעי-רי
 המכילו; התכשיר או המסוכן הסם של שמו תחת המירשם גבי על אדום בדיו ק1ישרטטרופא

 מסוכנים סמים של הכמויות את יסכם 21, תקנה לפי האיזון את יעשה כטרם חודש, כלבסוף

 11.11,1919 תש"ם, בחשון כ"א 4047, התקנותקיבץ184



 מסוכן סם כל הוצאת של הכולל הסכום את ויעביר המרשמים בפנקס כאמורהרשומים
 המסוכנים. הסמיםלפנקס

 "ישית גיי"" מסוכנים סמים של המלאי את חודש כל בסוף יבדוק פנקס לנהל שחיש מי )א(22.
 שכפנקס. הרישום את ויאזן וימכםשבישותו
 יודיע מסוכנים סמים של המלאי ובין הפנקס לפי המאזן כין רציני הפרש כל על)ב(

 הנתוזי. לרוקח בכתבמיד

 "י'נ""י"שמיי" - שנים 3 במשך ישמור פנקס לנהל שחייב מי )א(23.
 הפנקס; את)1(
 )א(; 10 כתקנה המנויות לפעולות האסמכתאות את)2(
 25 סעיף לפי המרשמים פנקס את גם - מרקחת גבית רוקח הוא אם)3(

 הרוקחים.לפקודת
 עת ככל האמורה התקופה כמשך יעמדו זו תקנה לפי לשמרם שיש המסמבימ)כ(4, שכו. האחרון הרישום עם פנקס כל לגבי מתהילה השנים 3תקופת
 על-ידיהם. שהוסמך מי או המחוזי הרוקח המנהל, שללביקורתו

 ושנזמת זימם של וההוצאות ההכנסות על שנהי וחששן דין למנהל יגיש פנקס לנהל שהייכ מי )א(24.
 השניה. שבתוספת ד' טופס לפי ייערך וחשבון הדין גרשותו; שהיו מסוכניםסמים

 לקבוע כנוטף וחשבונות דינים פנקס לנהל שחייכ ממי לדרוש רשאי המנהל)ב(
 סוחר מסוכן, סם המחזיק אחר מאדם וחשבון דין לדרוש הוא רשאי וכן )א(,בתקנת-משנה

 אחר. גחוכן או אחרת בצורה ואם ד' טופס לפי אם בו, משתמש אובו

 וחישובן כמויות ציון ו':פרק,ג
",יי, ייי",מתשי - זו בתקנה )א(25ל

 אחרת; אריזה לרבות -"כלי-קיבול"
 רופא. מרשם על-פי שנרקחה תרופה לרבות -"תכשיר"
 שבכלי. והכמות הסם סוג יצפין מסוכן סם של כלי-קיבול גביעל)ב(
 זה: מימון גם הכלי גבי על יינתן מסוכן, סם המכיל תכשיר קיבול ככלינמצא)ג(

ל המסוכן הסם וכמות שככלי המנות מספר - למנות המחולק תכשיר לגבי)1( כ כ ש  מנה;4
. אחה מקרה בכל)2( -  --------- וכמותו שבתכשיר המסוכן הסם של כמותו או ריכוזו 

 שבכלי.הכוללת
המרשם. נכי על לכך מפורשת הוראה נתן הרופא אם )ג( בתקנת-משנה כאמור לפרטאין)ד(
 לאיחסונו המשמש קיבול כלי גבי על המסוכן הסם כמות את לציין חובה אין)ה(

 תשל"ג-1978. רישוי(, טעוני )עסקיםעסקים רישוי בצו כמשמעותם רפואיים, ולתכשירים רפואיים לחומרים כעסק אוכבית-מריקת.
 רעלים, )סיווג הרוקחים לצו ו-5 4 הסעיפים הוראות על להוסיף באה 11 תקנה)ו(
 תוספת, באותה שמועטו הסמים לרבות לפקודה, כתוספת המנוי מסוכן סם כל לתלותהגורם*. כרעל רואים האמור 5 סעיף לענין מהם; לגרוע ולא תשל"ג-1972, והחזקתם(,רישומם

 דובר. אבקת למעטאך

קובי
1115 11.11,1719 תק"ם, נחשון כ"א וש40, התקנות



 אל-מימי; מורפין של בסיס על תחושב מורפין של אחוזים מכסת)1( מו1נ1 סם", - אלה תקנות ולענין לפ17דה התוספת לענין28. אנינים"יש,נ
 חומר איזה של למאה אחד אחוז כך: תחושב כתכשירים אחוזים מכסת)2(

 מאה בכל או נוזל, תכשיר של מיליליטרים מאה בכל שנמצא פירושו,גתכשיר
 אחד גרם או נוזל, הוא אם החומר, של אהד מיליליטר מוצק, תכשיר שלגרם

 מוצק. הוא אם ההומר,של.

 מסוכנים בסמים סחר-חוץ : ו'פרק

 כלליות חראות : 1סימן

 - זה כפרק27."ווי"
 ישראל, שטח דרן לןשראל מחוץ אחרת ארץ אל לישראל מחוץ מעבן:רץ -.מעבר"

* והבלו. המנס אגף - המכס""רשות  להחזיקו לו מותר אם אלא ממנה, אותו ייצא ולא לישראל, מסוכן סם אדם ייבא לא28, 8 נ"יהיא,
 זה. פרק למי היתר כידוויש וייראיייגוא

 אחר. דין כל לפי הדרושה רשות כקבלת הצורך מן פוטר אינו זה פרק לפי היתר29, דיניםשמירת

 בשביל סוג מאותו נוסף בהיתר צורך אין זה, פרק לפי היתר מורשה יוקח קיבל30.מימיי"
 אלה:אנשים "'"יעי-'יי

 נ על ממונה הוא שבו העסק בעל או הרוקח ממונה שעליו בית-מרקחה בעל)1(
 המסוכנים;הסמים

 כידי מוחזק המסוכן שהסם ובלבד - היתר טעונה בעסקה חלק שלקח מי)2(
 ההיתר.בעל

 ביציאתו או לישראל בכניסתו המחזיק נוסע על חלות אינן זה פרק הוראות )א(31, אישיפסיי
 לצרכיו לפ-ודה, הראשונה לתוספת ג' כחלק כמשמעותו מסוכן סם מצוי בו רפואיתכשיר

 הדרוש על עולה שאינה סכירה, בכמות וכטיפולו, שכ4'תו אדם של או שלוהרפואיים
 ימים; עשרלחמישה
 א8 רשאי כישראל, להשיגו שאין כתכשיר מצוי כאמור, מסוכן, סם כי הנוסע הוכיח)ב(

 י85 ובלבד יום, לשלושים הדרדרה כמות )א( קטן כסעיף כאמור רפואיים לצרכים להחזיקהוא
 מתאימה. רפואית תעודה סמך על המחוזי הרוקח של לכך דעתושהניח

 ייבוא 2:שימן.

 שכתו- ה' טופס לפי המחוזי הרוקח באמצעות למנהל תוגש ייבוא להיתר בקשה )א(32. יימ""יני
 השניה.ספת

 כלי או עם מסוכן, סם לייבוא היתר לתת דעתו, שיקול לפי רשאי, המנהל)ב(
 . לתתו. לסרב או תנאים, אוסייגים

(, אחת. לשנה הוא ההיתר תוקף)ג(

 ,:ין.:ו.ןן ת".ס. רויו ;.% ז1(1, "";זיתוןיז186



 עתקים שלושה השניה; שכתוספת ו' טופס לפי עותקים בארבעה ייערך ההיתר )ד('

 ואת ליצואן, ישלח הוא השני העותק את נקורת; למטרת אחד שישמור ליבואן,יימסרי
 לפי  הפפוינים הספים משגור שחרור גשעת המכס לרשות ימסור הוא השלישיהעיתק
 המגחל. בתיק יישאר הרביעי השתק )ג(; 33תקנה

 המכם גרשת ' זה. סימן הוראותלגביו שייני "יי, נתמלאו אם אלא מיובא, מסוכנים סמים משגור כישראל המכס רשות תשחרר לא )"(33.

 ואישורו המחוזי הרוקח ידי על המשגור תוכן סדיקה לאחר רק ייעשה השחרור )ט,
 הייבוא. רשיון את תואם שהמשגורבכתג
 בתקנה האמור הייבוא היתר של העותק את היבואן מן תקגל המכס רשות )ג(,
 של ההטייה או הייצהב היתר את תיקח לאמנה, צד שהיא מארץ מיובא המשגור ואם )ד(,82

 שהפשגור המכם רשות תאשר ההיתרים או ההיתר נכי על המשגור; את המלווה ארץאותה
 שיע- המחוזי, לרוקח ההיתרים את ותמסור המשגור, לבין בינם ההפרש %ה או  אוחסתואם
 למנהל.בורם
(  זה, אחר זה בחלקים 'אחד, ייבוא בהיתר הרשומים מסוכנים, סמים מיוגאים )ד(8
 הייבוא. להשלמת עד )ג( משנה בתקנת האמורים ההיתרים את המכס רשותתחזיק

 ייצוא : 3סימן
 ",הייירא ז' טופס לפי המחוזי הרוקח באמצעות למנהל תוגש ייצוא להיתר כקשה )א(34.,

 המסוכן שהסם המדינה של ייבוא תעודת או ייבוא היתר יצורף לבקשה השניה;שבתוספת ,.
 -' של מסוכנים סמים בעניני המוסמכת הרשות של רשמי אישור או אליה, להישלחמיועד

 המטוכן. הסם של לייבוא התנגלות לה אין כי מדינה,אותה
 להיתר גהתאמ מטוכן, סם לייצוא היתר לתת דעתו, שיקול לפי רשאי, המנהל )ג( ,.ג

 או סייגים כלי או עם )א(, נתקנת-משנה האמורים האישור או הייגוא תעודתהייבוא,
 חדשים שלושה לעוד להארכה ניתן והוא חדשים לשלושה הוא ההיתר תוקף )ג(, לתתו. לסרב אותנאים:

 פחות.או
 עתקים שני השניה; שבתוספת ח' טומס לפי עתקים כארבעה ייערך ההיתר)ד(
 הנזכר המסוכן הסם למשגור יצרף השגי ואת לבקורת אחד עותק שישמור ליצואן,ייכמרו
 הרשות אל ישלה הרגיעי ואת המנהל נשמור השלישי העותק את ההיתר; מצורף*שאליה ליחידה ובהפנייה בפספר יהירה כל תצויין אתדות, אריזה מיתוות המשגור מורכבבהיתר;
 ד קטן לסעיף כהתאם אישור הערת גבו כשעל להחזירו, בקשה עם הייבוא כארץהמוסמכת
 לאמנה. 81של'סעיף

 ,.ציא "יי, לרשות מטעמו הייצוא את שמגצע מי או היצואן יציג הייצוא ביצוע כשעת )א(35.
 חוקיות לבדיקת ממגו תדרוש שהיא אחר מממך וכל הייצוא היתר את המסוכן, הסם אתהמכס
הייצוא.

 המחוזי לרו-ח ככתב כך על היצואן יודיע הייצוא גיצים לאחר ימים שבוע תון )ם ,..
 כמויו" המסוכנים, הסמים סוגי הייצוא, תאריך את ויציין היצוא, היתר קיבלשגאמצעותו

 הייצוא. היתר ומספר תיחם)

 ישאן "יהרת בתו- הנקומים הסמים מן סם של היצוא על יחולו לא ו-85 34 התקנות הוראות )א(36.*
 לפקודה. בחוטפת ב' לתנאי כהתאם יצואן הצהרת יערוך היצואן אכל הראשונה;ספת

187 1111.ן11.1 השא, נ"ע~1 נ'% ~אי "תוצת1ינ;



 אלה; לתקנות השניה שבתוספת ט' טופס על עתקים בארבעה תיערך ההצהרה)ב(
 הוא השני העותק מנהל, שהוא המסוכנים הסמים לפנקס היצואן יצרף ההצהרה שלעותק
 . למנהל המשגור, שצלוח מיום ימים מ-7 יאוחר לא יעכיר, הוא עהקים ושני למשגור,יצרף

 והטייה מעבר : 4סימן

 של פיקוחה תחת בישראל הימצאו זמן כל הוא יהיה במעבר, לישראל מסוכן סם מובא37. רשתמיסת
 להוראה בהתאם אלא לרכב, מרכב או למקום ממקום ישראל בתוך יועבר ולא המכםרשות סמ.ם ע,"מנס
 ון. המכס בפקודת כמשמעותו מכס גובה שלבכתבנמעני

 המכס רשות רשאית לאמנה, צד שהיא מארץ במעבר לישראל מסוכן סם מובא )א(38. ישורבעות

 והיא הייבוא היתר את לפניה שיציג מטענו, על או הרכב על מהממונה עת ככללדרוש ימ."שי
 להיתר. המשגור התאמתתבדוק

 המכס רשות רשאית לאמנה, צד שאינה מארץ במעבר לישראל מטוכן סם מובא)ב(
 *48 סם ייבוא למנוע וכדי המעכר חוקיות לבדוק כדי בעיניה, הנראים האמצעים בכללנקוט
 כדין. שלא אחרת לארץ או לישראלמסוכן

 מקצתו, או כולו במעבר, מסוכנים D'~D משגור לתפוס רשאית המכס רשות )א(39. וייקוטע.נוג
 תקנה לפי לבדיקה ראיות או )א( 38 בתקנה כאמור מסמכים לה הוגשו לא עוד כלולעכבו,

 למטרה או בלתי-חוקי באופן בישראל מועבר שהמשגור סביר חשד לה יש אם וכן )ב(,38
לא-כשרה.
 לבא- או ליצואן המכס רשות תקבע )א( תקנת-משנה לפי המשגור עיכוב עם)ב(

 שאינו פגם ביניהם יש אם בלתי )א(, בתקנת-משנה כאמור פגט כל לתיקון סביר מועדכוחו
 נתבקשה אם דעתה, שיקול לפי לזמן מזמן המועד את להאריך רשאית היא לתיקון,ניתן

ל זאת.לעשות
 המשגור את לחלט המכס רשות רשאית במועד, תוקן לא או לתיקון פגם ניתן לא)ג(

 מחולטים; בטובין טיפול בדבר המכם פקודת להוראות בהתאם בו ולטפל הפגום החלקאו
 בסמים הסחר או ההחזקה בדבר אלה תקנות או הפקודה מהוראות פטור זו בהוראהאין

מסוכנים.

 34 התקנות הוראות הלות ישראל זולת לארץ מסוכנים סמים של משגור הטיית על40. ור" ."ין"טסה
 אלה: בשינויים מסוכנים סמים ייצוא כדברו-35

 בא-כוחו או היצואן ידי על בכתב למנהל תוגש הטייה היתר למתן הבקשה)1(
8 בישראל. נמצאיםכשהם
 ויצורף השניה שכתוספת י' בטופס הקבועים הנתונים יפורטו בבקשה)2(

 לישראל. המשגור הגיע שבתקפם ההטייה או הייצוא היתרלבקשה
 שני עתקים; כארבעה השניה שכתוספת י' טופס לפי ייערך ההטייה היתר)3(

 המכס לרשות ויציגו למשגור אחד שיצרף ההטייה, למבקש יימסרועתקים
 המוסמכת הרשות אל המנהל ישלח השלישי העותק את השני, העותק אתוישמור
 העותק ואת אליה, להישגר עומד שהמשגור המדינה של מסוכנים סמיםבעניני
 בתיקו. יחזיקהרביעי

 האמורים ההטייה או הייצוא היתר את הוא יחזיר לבקשה, המנהל נעתר)4(
 ההיתר. את שהוציאה לרשות )2(בפסקה

-*  19. עם. 1, "ז~ עם" ישיא,, מנזות זיק.~ן

 979ן.11.11 תשי'ם, בחשון כ"א 4047, התקנותקבץ188



 י,שי1% "טיי" )2( )1(, 40 תקנה הוראות הלות לישראל מסוכנים סמים של משגור הטיית על )א( .41.

 סייגים בלי או עם לישראל, הטייה היתר לתת דעתו, שיקול לפי רשאי המנהל )ג(, המשגור. את לקבל שמיועד מי של הסכמתו תצורף לבקשה)ב(
 לתתו. למרב או תנאים,או

 יימסר אחד עותק עתקים; בארבעה השניה שכתוספת י' טופס לפי ייערך ההיתר)ד(
 שהוציאה לרשות יישלח אחד עותק המשגור, של המיועד למקבל אחד עותק ההטייה,למבקש
 כתיק ישאר הרביעי והעותק לישראל, המשגור הגיע שכתקפם ההטייה או הייצוא היתראת

המנהל.

 המיועד. למיכל גם המנהל יודיע הבקשה דחית על )ה(י

 fi111W הוראות : ח'פרק

 יעי"~מת"ייג המק- בספרות אלא כלשהי, מסחרית למטרה מסוכנים, לסמים פרסומת אדם יעשה לא-42ל
משיגת המנהל. מאת בכתב מוקדם וכאישור והרוקחות הרפואה כתהום המקצועית וכעתונותצועית

 יוצאות"יוק" לא ואם בתמורה אם אחר, לאדם או לרופא מסוכן סם של דוגמאות אדם יספק לא43.
 מפינו יפשי הנקובים הסמים מן סם של דוגמאות חלוקת מורשה לרוקח להתיר המנהל רשאי אךבתמורה;
 שיקבע. ובתנאים בסייגים לרופאים, הראשונהבחוסמת

ב'טיי'מ - בטלים44ל
)1(m~pn י; 1936 המסוכנים, הסמים! 

 ני. תשל-ד-1972 פסיכוטרופיים(, )חמרים המסוכנים הסמים תקנית)2(1

""'י" פרסומן. מיום יום תשעים אלה תקנות תחילת45ן

 "ר5. עמ' תש,.נ, ק-ת 1997; עמ' 2, "וע' "191, ע-ריי
 41". 1עמ. 212 עמ' תשי-ו, ק-ת1ן

1

r~'p189 171[.ון.י1 חג'", ג"שש נ." 17",, "תוילת



 ואשונהתוספת
 48( )א(, 36 )ג(, 20 )ב(, 16 )ב(, 15 ),(, 13 2ו,)תקנות

AMOBARBRALUM אמוכארביטאל1.
)-3-methylbutyl)-barbituricunl5-ethyl-~-5 acidum 

CYCIOBARBYIALUM, ציקלובארביטאל2.
-5-)]-cyclohexen-~-]-,](-eihylbarbituricumacidum 

GLUI~THIMIDUM גלוטהימיד3.
2-ethyl-2עיןי-glularlmidum

AMFEPRAMONUM, אמפפראמון4.
propiophenonum2-(die(hylamino) 

 .BMBITALUM כארכיטאל5.
5.5-diethylbarbitlKicumacidum 

ETHCHLORWNOLUM אתכלורוינול6.
ethyl;-2-chlorovinylethinylcarbinolum

ETHINAMATUM אתינאמאט7.
]-ethynylcyclohexanolcarba~latum

MEPROBAMATUM מפרובאמאט8.

dicarbanlatum2-methyl?-2-ppyl-],3-propandiol ן 

METHYLPHENOBARBITALUM מתילפנוכארכיפאל9.
5-ethyl-l-methyl-5-phenylbarbituricumacidum 

METHYPRYLONUhf מה.פרילזן10.
3,3-die(hyl-_-5-methyl-:-2,4-piperidin-~-dionum

PHENOBARBITALUM פניבארביטאל11.
acldum 8ש"(ןן"![5ןנ"[,ת(,ק.5-[%"5,1

PIPRADROLUM פיפראדרול12.
],]-diphenyl-.-]-]-)2-piperidyl)~thanolum

SPA, פפ"א13.
)-(-]-dimethylanlin-],2-diphenylethanum

 לעיל. המפירטים הטמיםמלהי14.

 סמימ של המלהים תכשירי לרכית לע.ל, המפורטימ הסמימ את המכיליםהתכש'רימ15.
אלה.

190ral~1ו1[.[1.~[ תע.נ. נ,1ו1 ;.א 1ש, "ת7וות 



 שניהתוספת
 א'טופס
 10()תקנה

 הממוכנים הסמים פקודת הוראת מכלל שמיצא רפואי תכשיר לייצורבקשה
 תשלייג-1973 תיש[,]נוסח

 עותקיפ בשני ירגיש יש האת הבקשה)את
----- - - - - ירוקחהמהו1ישימשרדהבריאותהנוגעבדבר(__

 א'חלק
 המבקש()לשימוש
 תשל.נ-1973. חדש[, מוסח המסולים הסמים סקורתיהוראות מכלל הוצא אילפ מסוכן סם המכיל רמואי תכשיר לעצר ל' לאשר בנה מבקש מטה, החתוםאם

שםהרוקחהמורשה.................................'מס'הרשען.........

 .,...................................................שםביתהחרושת

 ....................... ............................. החרישת בית.,.מען

מת:ייור "םי 1 ::נ:י:ן% ן שזמזמיי %:ון::4::בגוסיג,

 המורשה...................תאריך............חתימתהרוקח

חותמתביתהחרושתמס'רש'תרוץח...................

 ב'מחלק

 בלבד( הבריאות משרד)לשימוש
 ................מס'הת'ק

 מאושר. ,לא מאושר לעיל שזוכרו הפרטים לפ' ה;-לייהייצהתכשיר

 ..................תאריך,ן

 הבריאות משרדחותמת המחוזיהרוקה

 1~,ו.1ן.11 תו,נ. נחשיו נ.% 7(0ה ""ויו"11יז



-

 ב'טופס
 12()תקנה

 תאריך"...י.יהמקוס..י..,י..,י.....'

 -*.י.....................................אל:

 ....................ישםומעןהצסקאוהמ"דהרפשי
הביממץבזהאתהסמטהממכממהמשרמםמטה:

הערות ש:ונמי%ה ן ג:::ן"שפ"מפייסש,הרפוא"

 בלבד. כשרות רפושות למטרות .שמשו המסוכמב שהסמיפ מצהירהס'

....................,....................
 )הרופא( האתרתי הרוקח"תימת המזמיןחותמת הרשייןממפר

........................................
 ההספקהקאריך , הסמק"ותמת המורשה( )התקת ,pDOnמתימת

 ג'טופס
 19()תקנה

 המסוכנים הסמים פנקס שלטופס
הוצאותקבלות
 הסםשם הסםשם

-
---------- 'ןן;ןן'ן;,;ןי,ןןןן,1,ןן:,ן,',11ן פ

ן

 ההשה............תאריךהמקום...................... יןןן

 ע97"יכנ1 מש"ח בקשין '"" 47", ""קמתקיבץ192
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 ה'-1'טופס
 31()תקנה

 אוראלמהנה
- 

 HEALTHof MINISTRY - ofISRAEL. STATE היריאות משרד

 Convention Single~ The בס Drugs- Narcotic- - נרקוטיים לסמים היחידההאמנה

 Convention~ TheI תSubstancesPsychotropic: 0 פסיכוטרופיים לסמיםהאמנה

" . .היתריבואמס'  . . . . . . . . ImportAuthorisationNo.. 
 Filej מס'............."אמק

ברתוקףעד.............ןטתט4ןפץ

 ~IMPORT-.-AUTHORISAI~ONAPPLICATIONfor יבוא היתר לבקשה

 תן OrdinanceDtugs~ :Dangerous1 the1 with~ accordance חדקן, [nou המסוכרם הסמים לפקודתבהתאם

-
-1973תשל-ו-1973  5733 Vcrsion], [New 

 ;oftbe~ ,4,.,, afid; Name"ירע,, היצואן: וסעו שט - - - ~spofte[ oft~ei adress~ andi -Name היבואן: ומנושפ

 ,וז ,5י,ט ~ב. ,י importedi ןי,,,ן( ~officevo[tlPost הדאר נמי,ב,ת דדך ייונאורימימ

 המעוננים הימ,ס וננסיותותרוס
 שעומד,"

 גללה )גלותיה נמלים ;ס יציין יש סייס גני הנמות פך ל.יגאס.
iadicatedל. shal[I 

~em; 

 ,ת",ן,(4,"ק5 4י, ,("יקי, theDangerous] 91' )ofwhichi importt thei DNgS ,ן ..The~ intended פ("( ,ייקשח 1, 7,,.,

 ניגז. ומדעיות רפואיות יויוה, למטיוה ישמשו 't1~alf אתר. שהונץס, מצהירשהוני
 thatI hervwifhI declareI 1 "ין drugit 9ן ,ל !forl~ solely~ ,,".1,,4 ,,. imported "י,"~(scientificI ", medical~ ,!1,""טן,

 ;and~ Place,"4 ותאריךמקוס :signa~ureImporter's היגואן התממת_.

 ~LtcenceI ofPharmacistlDocrorI llolder קא . . . . . . . . . . . . מס' רוקו,דופא רשיוןגע,

YQ'p195 19,9.ן11.1 ג1.ן, נ"ש,1 נ." זוחה 4ה,;1ת



 ס,AUTHOR]SED% IMPORT 7 הותרהיבוא
 importedbei iconsignrnenttoi theI thatI safisfiedI Iam~ andi למטריה .שמ'ו ייובא אשר שהמשלגה לדעת,זעכחת'
 !ן scientific 0] medic~l legitimate for solelY required בלבד. מדע.ות, או רפואיותכשרות,

-.purposes לדף. מעבר המפורטים כתנאים נחן זה ירואהיתר

sioe.ofher 00 סור specified conditions the !0 Eubj~t issued 15 Authorisation The 

ירישלי
_ 

7erusalem_
 ~o[issueDate ההדצאהתאריר GeneralDirector הכלליהמנהל

 והיטבעה, בא-כוחו או הבריאות משרד של הכללי המנהל ירי על חתוב הוא אם ורק אך תוקף בר זה היתר ! לבלתשומת
 המשרד. חותמת גביועל
 אחרת. צויין שעבירם הפרטים מן חוץ ובלועזית, בעברית הטופס למלאיש
 !General DirectoI the of signature the bears " 1] only valid !5 autherisation This ATTENTION [0טת!

ש %שHeallhI Of] MinistryI 4 ןand drputyi his 0 ט1% קיoel 5)8 מא!.ט01
 ההיתר: מתזתנאי
 ...............................................................י- לפני הסמימיובאו1.
 מסוכנים. ממים של להספקה או להחזקה רשיון מהווה אעד זההיתר2.
 העברתן או סחורות יבוא בערן שעה באותה הנוהגות מכס תקנות כל אחר מלמלא היבואן את פופר זה היתראין3,

 בישראל. שעה באותה הנוהגות הדואר בתי תקעת כל אחר מלמלא או בישראל, אתר לאמצעי אחד הובלהמאמצעי
 ' מיד. אליו להחוירו יש יבוטל ואם לבטלו הבריאות משרד מנהל ויכול בד בל היבואן לנבי אלא יפה כוחו אין !ההיתר4.

 כדין. המורשה אדם כל דרישת לעי לבקורת להראותויש
 הסמים של האחרת המשלוח ומשנובא הסמים: יבוא בעת המכם לפקיד להראותו יש לכן, קורב בוטל לא אם זה,היתר5.

 המכס. לפקיד ההרשאה תוחזר בהרשאההמפורטים
 למנהל ההיתר את להחזיר חובה ו, בתנאי המפורט התאריך לפני בוצע לא ברשימה המפורטים הסמים כל ייבואאם6.

 התאריך. אותו לאחר מיד ירושלים, הבריאות,משרד
 הבריאות, ד משר למנהל יעבירנו והלה והבלו המכס מחלקת למנהל יוחזר יצוא, היתר של העתק לסמים צורףאמע.

ירושלים.

Authorisation:for Conditions 
 .1.............................................................,סןזמס%טסן[0נמםו%6ב8]855"י"ט].ו

imported,  .authorisation This 2 " (סת % be !0 licence בו possess חסו [0 זthe supply 10 0 קהתנ

rorceז בו-egulations CUStOIfIS anY with compliance from irnporter. the relleve 4זת! does authorisation This 3.ש% 
oranyinIsrael, goods of transhipment ש  info ofgoods theimportation relatingto killg time the for שש Israel.סו force בז time the ror regulation Office Post 

ofDirector the by time anY 81 revoked 6ס may and importer the for only valid פו authorisation This 4.
producedbe shall 7! surrefidered. immediately be evellt that 1" 5"8ע , whom ,0 ofHealth~ Ministry .

person_authorised dLIIy any by; required when inspection fof 

,produced be shall revoked, sooner unless aufhorisation, This 5 10 ס,Officer custonis 1 וב טת! מחזת of-מ"

theof consignment last 1[ס when time the 8) )בצוהל] Customs the 10 surrendered be shall and portation 
imported.0! ]אסי 5נ rererred ""5ן 

con-1" specified date the before eiected 0ת, % schedulc the ,ב specified. drugs the 8" Of; importatlon the lef 6.

Ministry0] Director !0! סת surrendcred be dltC that after immediately shall authorisation this 1, dition 
Jerusalem.Health,. Of 

,[)!0 sufrendered be shall drugs the accompanies which any, ן] authorisation, export the of copy The 7. * 8נה1נן ,0,תוו8סונ!]? 
~Directorof1 the_ !0 ת0ו55ות51ס trar זלו Trade: and' Excise; (_ustoms._ ofI .Department Director,~ 

J~rusalem.

 1919.נ"11 תש"ם, בחש.ן כ"א 7(40, דתקניהקיבז196



 שחרור בעת המכס לרשות ו בהו"ל, ליצואן לשלוה עליו )ו ליבואן יימסרו עותקים 3 תקים: עו ב-4 ייערךההיתר
 המוהל. בת.ק ושאר הרביעי העותק ליבו( לתשומת לתיק 1 ו-המשלוה

 המסו- הסמים כל שהובאו לאחר - המחווי הרוקח באמצעות - הבריאות משרד למוהל זה היתר להחזיר המכס פקידעל
 מטה. המפורטת שבטבלה הותומם את מילא המכס ופקיד בהיתר המשרטיםכמם

הערות ן המנוותוהמה ן ,נ ן מות" :בשום% ועין ןמרך

 - ------ ,,פ--
 ז'-ח'עופם
 34(.)תקוה

- HEALTHOf1 MINISTRY בבריאות בוורד - ישראלמרינת  ISRAEL- Of. STAIE 

 convefitiofi Sin~o The םNarcotic 0 !5ט[)ו - - נרקוטיים לסמים היחידה האמנה3

 SubstancesPsychotropic 00 Conventiofi TheI פסיכוטרופיים לסמים האמנה י4

 .AuthorisationNo.- Export .. . . .. . .. . . . מס' יצואהיתר "ש
ה'קמס'..............0א([[7  untfi- Valid . . . . . . . . . . . . ער תוקףבר'.

 EXPORT-.-AUTHORISATIONfor APPLICATION יצוא הר הי לבקשה

 מן with accordance (ש OrdinanceDrugs Dangerous חדשן, מוסה המסוכמם הסמים לפקודתבההאם

 ,י(א[ ,Yersionl , 733נ -  3ון1תשל,ו-1973

 adress~ and: Narnet [י imPo~terlhei היגואן ומעןשפ adress~ aadI Namet ו"theexporter "יצואו ויעןשטשי

 ~Issued"9 ביוםהונא הינואאיץ ,ןז byissueaI Impon-Authorisationi ע-י ןו?א הינואהיתר

 ~Importדן"י,(

197 !17[.1[.[[ הש.ס. ג"שיו מ% 17וג "תקוווהמינז



 בינד(. )ניחמ,ת נמייים ום ,ציין יש פריס ננ, "נסוה "ן - לייצוא המיו?י.ם "מ"ונניפ al~on ינמויותיתרוס

atso.words; ," indicatedi ן. shallI e~ryitem: ,1 ,",יי, taal: 1beI 

ן4
נו.

הו,
1;,

alnDnניאר נמי,נ.ת ררך ,,ונאי" 

-  
4' ממס

office 
lhedruggwfilbet 18י 

 ין? ~dateand והאריך4יפ ~signatureExpor(er's היצואן"תימת

.:,.........!ןז0%ק()2ט,7היצוא.................
 י .conditionsthe~  subjectto isissued:  Authorisation  The לרף. מעבר המפירטים בתנאים ותן  זה יצואהיהר

side.other! the~ 00 specified~ 

Jerusalamיייש,יס

Dateofissue ההונאההאריך 'GeneralDireclor הב,,, המנה,ם

 5ט
 כוחו בא או הבר.אות משרד של הכללי המוהל ידי על הואחתנם אךורקאמ תוקף נר היתרוה לבו לתשימת 2יןדן
 המשרר. חותמת נביו על והוטמעה1
 אחרת. צרין שעבורם הפרטים  מן חוז ובלוצויה, בעברית  הטופס למלאיש . .נ

theof General Director the  of sigMtUre  the  bears  1ן זן only valld ין authorisation This 1 ATTENTION %  
ofice.ofthe( stampI the~ and dcputy; his, orl 'Health~ Of] MinistryI ז  

 ההיתר: מתותנאי
 בו. המפורטים הממים את להחניק או לקנל רשיון אתו זה היתר1.

 בה המפורטים המדרק'ם והצורה המין מהכמות, למכים רז מממש וה היתר  %..

 הדואר. בתי מפקודת הוראי כל אד המכם  תקרת כל אחרי  מלמלא היצואן את פומר אינו וההיתר3.

 ימסר שההעתק לדאוו היצואן ועל ההיתר העתק למשלוח לצרף יש בא~.ה, לחו.ל הטמ.ט את לשלוח היתר מתןאפ4.
 המשלוח. נשלח שבה האמה של החובללרב

 ש המכילה החבילה של החיצימת העטיפה בתוך ההיתר העתק את לש.ם יש הצואר, עיי הסמים את לשלוח היתר נתןאם5.
 מהן. אחת של החיצצרת העטיפה בתוך ההעתק את לשים 'ש אחת מחבילה ביתר נמצאים הסמ.ב אם - הסמים.את

 11.11.1171 תש.ס. י"ש11 נ-א ז("4 "תוצת1,נז198



 ן את וקריא ברור באומן לסמן יש מהן אחת כל ובי ועל החיצתית, העטיפות גבי על ממוספרות תהיעההחבילות
 ההיתר. העתק את למצוא יש שבה החבילהמספר

 להנ.שו. יש עת. בכל לבטלו יכול הבריאות משרד ומנהל בה.תר מחכר ששמו היצואן לנכי רק תוקף לו יש זההיתר6.
 ידרשמ. כדיו המורשה שאדם זמן בכללביקורת

 אותו למסור יש היצוא בשעת ההיתר. מתאריך חדשים שלושה במשך תוקף לו יהא לכך, קורם בוטל לא אם וה,היתר7.
 הסימוכין מספר ואת היצוא תאריך את עלץ ירשום והוא העוץ, לפי הכל הדואר, בית או המכס מחלקתלפקיד.

 בתוך ירושלים, הבריאות, משרד למנעל למטרו יש בו השתמשו לא אם המכס, הצהרת של או החבילות דהורשל
 מועדו. תום מיום ימים שבעה.
 להכרם אץ לכך. הנימוקים על והודעה לתיקת ב-שה עם ביחד להחוירו .ש בהיתר, עוזר איזה להכמס מב-שיםאב8.

  רשות. בלי שיטיכל
 11 תעודה להמציא גריך 981[, 1רקוט.ים לסמים היחידה לאמנה בהתאם הרי באניה, לחו-ל המשלחים טסיםבערן9.

 זה תנאי של מילוי אי לא. ובין באניה אותו שמעבירים בין דרכה, עובר שתמשלוח ארץ כל של המוסמכותלרשויות
 ~ . המשלוח. של החרמתו או עיכובו לידי להביאיכול

condition&:-following the !0 subj~t issued 15 authori~ation This 
herein.named 6קח the ofI possession ]י0 י6 פ obtain 10 licence % aot " authorisation; This; . 1 

:aatbi:nv:norfrome
.specbied; form! and: kindi qu~tity,I exactI ofthe( drugs~ ]6ו ""? available~ " authorisationi This; 2. 

'from~nor reDilatlons CUStOTfI% any with compliance from exporter the~ re~eve 5ט60 (0ת authorisation This 3. 
Ordinance.Office ס1ן 051ע ofI provision any 

consi~nmentthe aocompany shall copy duplicate סתו ship by exported be )ט authorised are dru~ Ifthe 4. 

"~nsignment 
the which by vessel the of master the !0 delivered be 16 11 cause sh~ll exporter 4 טות 

despatched.
 .5 [1 סא( by exported be 10 authorised are drugs (05ק shall copy duplicate attached the טifiside placed 6סא(

parcel0מע than more פו cont~ined afe 685טז the 1] drugs. the contarning paral the of wrapper outer 
consecutively%  shall parcels the ofthem, sTapper outer the inside placed טת shall 7עטס duplica~e the 

paralthe~ ofI number the stated legibly: 6ט sha]I there parcel each בס and gTapper, outer' ת0 סדן numbered, 
2(.footnote (see 

~ound. 
 תו copy duplicate the which 15 10 סת

1the by time anY ע revoked " maY and above named exporter the 1] only א שעי authorisation This 6. 
authorisedduly 4 by required when inspection 107 produced סל shall 11 ofHealth.~ Ministry of: Director 

person.
 ,continue shall revoked, sooner unless authorisation ב[ the from months ialendar three forceט621

~Qlis 
7. 

 .surrendered be must 1) hereof 81 טת1 טת"* ~export of 0( פ% 0] Officer )1( departmen~, Customs the ז0)2(
parcelsof reference and export of~ 681ט the with א endorse ס6 0תש שי, may case the 25 Officer, 051ע the 
within'Health, Of1 'hfinistry Of Director )16 סח surrendered1 60 shall א uscdi 1 01פ] declaration. custom 05ק [ס) ,
, expiry_0]ן, dateI oftheI days~ seven( 

%ana amendment; for request 4 חיש retufned be may 11 authorisation, the ש desired ]! alteraUon. IfanY 8. 'ש' - - permissible. 15 alteration unauthorised 0א therefore. reason סתו for Haiimi&i 
ofConvention 5סשש the of pursu~nce ות required " document this ship ות exported drug Of( טפס the, 9 חז. 
 - - DIJgs Narcotic ,1961 10 סי of author?ties compete~t the !0 produced ותwhich through country 4טת!
 orI ;transhipped " " whether passe~, consignment ,!סב may condit~on 1"5 wilh comply )0 FailuTt "ש10

consignment.)טח of confiscation 0ז delay 

- - ; -  כדלקמן: שיחלקו עותקים בארבעה ייערךההיתר

 הניל(. י-5 4 תנאים )ראה ליצואן יימסרו עותקיםשון
 הסמים. קבלת אעוור לשם היבוא בארץ כדבר הפועת  לרשות יישלח אחדעותק
 .. המוהל. ישמור אחדעותק

% Narrob~J 81"ע.1961,).  CDDven~ion  Single the; א7 [מ. paagraph , 31 artkle  wirh; accefdance~ אז 

r~'pר% 11ש. נתאוש l~cna ,199 1ו11.ן[.[1 חדו

-

-



 ט'טופס
 36()תקנה

 IJE(JIJ~lAlllONE~ORT, א ו צ י י ת ר ה צה

 hldicated substances p~chotop2 ror חן !("יא4( של ור' נ' בסימ~.ם המציע." פסיכוטרופיםלחמרש
 and ם of 1[4ע Schedulee the of 11 מן I)angerous the ]נוסח המסוכנים חממים לפקודת התוספת של ב'חלק
 DNgI ס0תהתו"זכ. ולספל[ ,Venial , .5733-1973 תשל-נ-1973.חדש[,

 .1:2%ז0%ע(נ2 היצואן:1.

................................................................................
השם

~hune
................................................................................

Akdnnsהמען

 .22:2ז(ו0ץ114 : היבואן2.

Nameהשם................................................................................*

 . , י י י , . . . י , , . , . י י , , ( י, י . . . . . . ן . . . . . . . . . . , . , . , . . , . . . . . . . . י . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . י י.
 Adaw .המפן

 .and Specificatioll 3 ם110קוזס5סט drugs offile 6010 שעומדים החמרים של ותיאורמיפרט3.
 exp(nied שתיחרי( ,quafititiesi llarne ה[ ~Kgפס( בלבד( בלועזית למולא ם א יצ יל

 ,a~d [ן the 0יק0"60(ו!ק substraces ט81 סיטס ואם הצורות, בק-ו, הכמרות היזרי,נשמם
 exported !4 ,!תס[י4עקס[ק מא, the of naa-יזק בצורת ייוצאו הפסיכוטרופ-םהחומרים
 ו.(J)arations התכש,ר'ב( שמות -תכשירים

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

]]]:]];]]]]]]]]]]]]ן]ן]]]]]ן]]]]ן]]]]]]ןן]ןן]]]]]ןןן]]]]]]]]]]]ן]]]ן]ןן]]ןן]]]]]8

 .ofexport: Dat~, 4 י...................................................תאריךהיצוא:4.

 ~oftheexporfer: Signature ..י"ייי...-יי...יייי,..י'...יי,,'י....יי..יחתשתהיצין

 :date .י..יי.י..י.....יי...תארז

 1.1979[,11 תש"ם, באשו; נ"א ואש, התקנותקוב?)%%:



- -

, -- - - , - ----- -- -- -- --- --- 

 .must iorm this 1 סfilled 6 סו fespectwith onlyהערות:

 are which; substances psychotropic: thoseI 10-שש החמרים לננ. ורק אך חלה זה טופס מ'לףהוגת1.

 below.tlonedI מטה. המשרטיםהפם'כוטרופ.ים

:(" עהקים: ב-4 למלא יש זהטופס2.
 .are1 form; oEthisI copies~ Four( 2 0ן ס6 "(וו5

 הרוקחות מחלקת אל להעביר יש עתקים2
 במש-

Phar-the~ סי submilted be: 10 are~ copies: these( ofI כ 
 [MinistryI oetfle] .Department( rTIaCeUtlCal ע ;Health: הבריאות;רד

 copy 1 !ן consignmentthe 10 attached be 10 המיוצא; למשוור לצרף "ש שתקן

 ;exported; הוצאת על מסמך כתור היצואן אצל 'ומר שתק1

 copy 1 !ן by retained be )0 סו( ;docu-"! exporterההומר.

.mentoftheissueofthesubstance של הרוקחות למחלקת המיוערים העתקיםמך3.

 .3 (יד Pharmaceuticalthe for destined copies 2 מ-7 יאוחר לא להעביר יש הבריאותמשרד
 bemust Health of Ministry the of Departmefit  המשוור. נשלח שבו מהיוםימים

 consignnlentthe after da's 7 withifi submitted מילף חובת חלה יצואפ שלובי החומריםפירוט4.
 !עform 1 !! 0ן :filledi be:חן ציקלובארביטאלThe~ 4. ,.2 1!ן1 [0 (ש substances ןwhichof~ export~ the )0 אמובארב'טאל*ו., despatciled.been, has : והטופס

 .Amobarbital~ln1 יליטתימיד3.

 .Cyclobarbitalum2 פוטובארב'טאל4.'

 סקובארביטאלGlutethimidum3. ,.5י
Pentobarbitalum4. .6אמפפראמת 
Secobarbitalumבארביטל7., .נ 
Amfepramonum6. 

 אתכליירנ'ל8',ן
Baibitalum7. 

 את'1אמאט9.
Etbchlorwnolun". .9 .ט1ן מפרובאמאססו 

 .MeprobaTfiatum10 מתאקואלק11.

 .Methaqualonum11 מתילפעבארביטאל12.

 .Methylphenobatbitalum12 מתילפרילון13.

 .Methyprylonum 13 פנובארביעאל4ן.

 .נוPipradrolum ספ-אי8ו. .Phenobarbitalum14. פיפראדרול15.

 .diphenyletha-16-1,2םןש3ו,6ן(שן"-1-מ(4ץ5 מועטו לא אם האמורים, החמרים מלחי7;.
 num של ב' חלק של ד' או 1' בסימניםבמפורש
 .of s~lts17 סsubstances,mentioned above )6 ]נוסח המסוכרם הסמים לפקודתהתוספת

-

 [ן 01ת AItICIG by excluded specificallyם תשל.ו-1973.חדשנ
 Dan-the 10 Schedule the 0) 11 Part of: 1101 האמורים, החמרים את המכילים התכש'רים ,.8

 New Ordinance Drugs gerous] ]ת0[מ(ץ, האלה, החמרים של המלהים תכשירילרבות
5733-197% כאמור. במפורש מועטו לאאם

mentioabove the containing Preparatiora 18. 
01prepaations orI inclusive~ substances, ned 

sp~ificallyן 01ת] substances,: such? Of? saltsI the! 

above."! excluded 

fa17201 נ11.11.111 תש.ב, נ"ש11 נון 11נ4 התניות



 י,טופס

 40()תקנה

 ישראל ממשלת ע"ע שניתנה -פייהתעורה

 1973 השלעג- , חדש[ ]נוסח המסוכנים הסמיםפאגודת

 העייהתעודת
 1961 מסוכנים, סמים על היחידההאמנה

 הטייתו את הרשיתי כי בזה מאשר אס י, תשל"ג-973 חדש[, ]מסת המסוכנים הסמים למקידתבהתאם
 דלקמן: המפורש המיועד למקום להלן, ניתזים עליו שפרטים הסמים, משלוחשל

 ....................................;48%צץןכליההובלהבהץבאהמשירלישראל
]'  ....................................המספרוהתאריךשלרשץןהיןאוע"מימתן

 .י.י............................השמוהמעןשלהמקבלהראשתהטכרברערץחיטא

 [1 הס-ה כלשה, ,דו שעל הרשה, ומ' מהאל מס1כדס סמים ל-בא רית שלל ך והתאר המסטר,

 .'.............................--כליההעלהבוהורשהליצאאתהמשירמישדאל
 יייי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... משראל המשלש את יךיצא שבוצהמטד

ש,תןדהץרתנתבתמיםדלקמן:-

 לממתח -מסר ,ה ולצורך המיעד, למקום המשור עם ב.חד יטלה ד תעויה של ההעתק)ס
 המיצור. מנדח ,צבו וההובלה כליעל

 ל9ל המפורים הממט משמר של לטבלתו שץכח לו 9ש אדם שטרת אעה ד תעיה)ל
 מישראל. סחורות של יצוא לגבי שעה באותה הבהגות המכס הוראות אתרמלמלא

 ויכו- לעיל, המפורטים תקופה אותה ולמשך משגור אותו לגבי רק ימה יהא כוחה זו,תעודה)3(
 ) עת, בכל לבטלהלים

 תעודה לההדר יש לעיל, המפורטת  התקרפה כמשך מישראל הממיס משגור יצא לאאם)4(

 :ימל,ט
 השגיאית. !ההיל".1ב1:משיד

8 כהלכה. המורשה נדם ,"ת
 הבריאותמשרד

ירושלים
י..-'--........--...,יום...''י....י.יי...

 הכלליהמנהל

 לעמס אק לכך. צימוקים על והודעה לתיקון כקשה עם ביתד להחזירו יש ברשיון שינוי איזה להבנים מבקשיםאמ1.
 רשות. בלי שיוויכל
 שהמשגור ארץ כל וטל המוסמכוה לרשויות זו תעודה להמציא צריך 61ט1, נרקוטיים, לסמים היחידה לאמנהבהתאם2.

עיגן
 דריי

 או עיכובו לידי להביא עלול זה הנאי מילויוו2ל אי לא. למינהוובין הובלה בכלי אותו שמעבירים בין
 ן המשגור. שלההרמתו

 1ןי[.[[.[[ ה".ן. יןו1[ י.ז 7("4, "תופת "עז,%2



 ISSUED CERTIFICATE DIVERSIONז8
ISRAeL0, GOVERNMENTI THE' 

 DANGEROUS 05]21ת h'EW ORDINANCE] ,]א2510ע,ו 5733-1973י

CERTIFICATEDIVERSION 

1961DRUGS, NARCOTIC 0א CONVENTION 
~INGLE 

THE 

hereby1 973[-7%3נ, Version], [New Ordinance Drugs Dangerous the 0, pursuance הן 
particularswhich 0] drugs, ofI consignment 10 סת] divcrsion (he au~horiscd have; 1 that certify 

klow: stated destination the !0 below, given are 

 DescriplionandquantitiesI...................................................85םןה[0
- 

.. , , , , 

- 

Israel 10 brougilt was תסותנזשעה0ם, thle which 0ב conveyance~ or( ofmeans DescriptionI 

..... ,.. . .. .. . . , issued. whom צי aulllority and authorisation ofexport, (iate and Number; 

.. . . . . .' . . . . . . . authorisation expert; theI חן named )ט(ה8י!תס original~ 0] address and Name; 

 ~drugs dangerous import 10 approval~ officlal or certificafe, of~ dato~ and Number נת4(*(0י401
..... . . . . . .. .. . .. . , . .. . authorised, 15 diversion this~ of~vhich virtue~ by, whomissued) צי 
.. . . . , Isra~l. .fromi carried: beI )0 authorised 15 ~consignmenti the~ whichI 0ת conveyance~ 01 Means 

.. . . . . . . . . . . . . , . , . . . . , . fromIsrael. carried be~ 15ן ט consignmcnt the which within Per-iod 

condi~ions::follov~lngI theI )0 subject~ issucd: 5ן certiiicatei ThisI 

the]0 consigncnt the accompany shall certificate this of copy dup~icate The )]( 
.theof charge 1ב person lhe 10 dclivered be shall puwosc this fo[ and destination, of place 

despatched." consignnlent the which by cofiveyance of means 

aaiagethe with concerned' bc mayI who person any telieve; [[01 does~ certificateI This )2( 
.

 ט0ת8תקות0ס regulations customs any with פוע
~bove 

specified drug Of aonsignment the of 
Israel.from goois of oxportation the 10 telating bcing time the for forco 

above,specified: ,period the ror and ~consignrnent; the~ for only: valid 15 certificatei This~ )3( 
 any 8! revoked bc may and.סעי!

specifiedperiod the within Israel from carricd 15 !0ת dru~ of consiVnment the 1? )4( 
Health.0] Ministry~ 1טת oft General~ DirectorI 110 סל surrefiderI be~ shalli certificatet 15ול above, 

au~horisedduly ן by required סלי" time any ב) produced be shall certificate This )!( 
person.

.............................,MINISTRYOFHEALTH, -*'GeneralDirecforI .
IERUSAIEM.

-..........................-Date . 

amendmen*for; ליוו פ !5טפק(ן returned 1 פפש טל! authorisnrion 1[13 ,ע desired_ 15 alteralion~ 41 ,ח] )1( NOTH 
permissable.פם;!8[ט11ש יו unauthorised ?40 

~herefor. 
 and % !ששט1"51 (0 ט"! %ס0,גטז

 )document~ This )2 %ו req~iired "ן טסה2ס,["ע [0 ט"Conven~ion Sin~le 1 00 סו(0([ב4ו ,Drugs .1961 ס!ס6
whether5ס!%3ע, 

~onsignmefitI 
 producedI 0! 6ש 1חטאתש0ס au~horities (0 ?%11 צז!תחסם 'which rhrouih סל1

 !, יו ~transhipped יCO~ply' 10 FafiurcI fiot. 0 ""י delay~ 10 lead m~YI condition_ this זם confiscal~oa [0סא!
consignmen(,

 שוסטקאליעזר. 1979( בטכתתשל"ט)4ניג1ארה'

 הכריאותשר)"מ%%ן-ש*

203 .  9ך1.11.19ן תסים, כחשון  כ4ג ד1מ4, התק)ותקוגז

--



 תש"ם-1979 )תיקון(, צמחים( )יבוא הצומח הגנתתקנות

 אני י,  תזט"ה--1956  הצומח, הגנת להוק ו-8 3 2, סעיפים לפי סמכוהיבהזקף
 1ר: תקנה  מתקיןמ

 ו, תשל"א-1970 צמחים(, )יבוא הצומח הגנת לתקנות השניה לתוססת 10 בסעיף1.ויזיייתוי~ת

 "וסיבי". יבוא "גרעיני" המלהאחרי

 שרוןאריאל, הש"ם)29באוקטובר1979(ח'בחשון
 החקלאותסר %,-1(1"מ
! 6ה עמ' חמ"ל,  14; עם, תשכ"1, 9ד; עם, תשחז. ס"ה1
 0דנ עמ' תשל"ז, 2318ן עמ' תשל"ה, 658; ימ' תשל"ב, 25; עמ' חשל"א, 9"ת2

 .  תש"י-1979 )תיק11(, פיצויים( aO~nl חיים גע4 מחל1חתקעת
 מציף לפי ממכותיבתיקף

"1(15  
 מצווה אני !, 1945 חיים, בעלי מחלות לפקורת

 :לאמור

 במקום בתוספת, ו, תשי"ג--1952 פיצויים(. )תשלום חיים בעל' מחלות בהודעת1. "תיייתתיויי
 "עגל במלים והמסתיים מלאכותית" הורעה מאגודת רביה "פר במלים המתחילהקטע
 : יבוא מבלוא" או חלםמעדר

 גיי11ת "נינ1,.ןק.ז1ד "י( עזיי;ין

בקר

5,000' מלאכותית הורעה מאגודת רביה"פר
50,000 טהור סימנטל מזרע או טהור שרולה מגזע רביהפר

35,000, אחרים מגועים רביהפר

7,500' )בלאד'( מקומי רביהפר

 2%000 עדמ-0~18,0 חלב בבקורת רשומה חלבפרת

 8 20,000 עדמ-15,000 חלב בבקורה רשומה שאינה הלבפרת
 7,000 עדמ-5,000 ק"ג 299 עד חי במשקל בשרפרת

 1,000ן עדמ-8,000 ק"ג 399 עד ק"ג מ-300 חי במשקל בשרפרת

 00~15" עדמ-12,000 ומעלה ק"ג מ-400 חי במשקל בשרפרת

 17רוןאריאל 1979( באוקטיבר )25 תש"ם בתשריד'
 החקלאותשר ת"נ(,"ל

 סנן. ים, י. תי;, ,(יי, יעין
 [י(. 7ל' הז..ר. מין ין' "7ותר..ן. ין' ה,י.ן. שונן פי' תקי.ג. 7.ת2
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 אפור( פורטלנד למלט מקסים* )מתיר ושירות'ט מצרכים על הפקוחצו
 תש"ט-1979 2(, מס' )תיקת 2()מש'

 נשירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 15-1 6 5, מעימים לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה אני !,תשיעה-1957

 ""ינת"ה~יות פורטלנד למלט מקסימלי )מהיר ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו ההוספת במקום1.
 : יבוא נ, תשל"ג-1972 2(, )מס'אפור(

"תוספת ,
 11 בתוספת

-  
 ; ו תשל"ה-1975 מוסף, ערך מס חוק לפי מוסף ערך מס -"מע"מ"
 - הובלה" הוצאות"תוספת

 היבואן או המפיץ היצרן, ממחסן הובלה הוצאות תוספת
 לקבלה. בהתאם הסוחרלמחסן

 -די על במכירה לסולחבלירות
 ,נ~1%,נון

 הט י17נ" נש"מניר" ינהר
- 

- 

 מן'ן%ן-מויו""
 נתוספת הסוחר ממחסון היצרן ממחסוישירותוהמסוקל

.
 הזביההתאותן היבוע המםיזאומנמלאו, .

 נייימע.מ ן יי"מ1.מן נויימ,י ןיי%יע.מ יייימי.מ ןיי%י7.מ
 952,119.ן89,;ש.2ש,1ש.101,689.;617,051,81,; משצ.פ. יעי או טץ 10 של מכסויתכשקיי,
302,203.40!67.951,96ע,;10.ז!451,883.291,7.נ148צ.פ.250

.D.S300 !,74!05;,955.60;,824102,043.552,042.902,288.05

 טון "1 ער אחת טונה של בכמתותגשקים,
2,126.80 898.951, 899.651, 1,817.80,696.101 !623.05, 200צ.פ.
0נ.1,974.302,211 975,;ש.451,889.951,763.;1,68 250צ.פ.
1,752.051,962.301,830.902,050,602,49.902,295.90 300צ.פ.

 ריח מטונה טחות של ככמויותכשק"ם,
%.1,904.95%133-- מצצ.פ.
1,980.302.217.95-- י25צ.פ,
8,D,S 300 

--
60.מ3)055302)2

מפרווה
 501,62345.ש1,553.551,4 1,387.10 200צ.פ.

-  528.551,712,;438.30; 1,452.75 250צ.פ.
- -" 787.80,;25.מצ.1,710.801 50.[52,! 300צ.פ.

ת"יה 1979(. באוקטובר )28 הש"מ בחשון ו' ביום זה צו של תחילתו2.

 פתגדעוז 1979( באוקטובר )28 תש"ם בחשתז'
 והתיירות המסחר התעשיה,שר !11,4"מ
 נ3. 1מ' תשי.ס, (2ן עמ' תשי.". ן."י
 lTffl. עמי 654; עמ' משל"ג, 260; עם. תשליג, ק"ת2
 32 עמ' תשל"ה ס"ת3
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-  

 חש"מ-1979 )ביטול(, גמקדמה( )מכירה ושירוהים מצרכים על הפיקוחצו

 ושירותים, מצרכים על הפיקוח להוק 25-1ה 729 סעימ לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה אני !,תשי"ח-1957

 ; תשל"ט-1979 במקדמה(, )מכירה ושירותים מצרכים על הפיקוח צו1.י.י~י
-  

 בטל.

 פתגדעון 1979( בנובמבר )5 תש"ם בחשוןט"ו
 והתיירות המסדר התעשיה,שר יא(,"מ

 2נ. 7מ' תשי.י. (2; ןמ' תשיו, נ:"1

 "עותתיקון
 השל"ט-1979, עוסק(, של עסקאוהיז מחוור סכום )קביעת מוסף עדך מסבתקנזת

 )קביעת מוסף ערך מס ובתקנות 1649, עמ' תשל"ט, 9~40, התקנות בקובץשפורסמו
 התקנות בקובץ שפורסמו תשל"ט--1979, )תיקון(, עוסק( של עסקאותיו מחזורסכום
 המכסימלי". "הסכום מקום בכל צ"ל המינימלי" "הסכום במקום 1888, עם, תשל"ט,4026,

 ארליךשמחה 1979( באוקטובר )28 תש"ם בחשוןז'
 האוצרשר. ש4-נ(,"מ

,ר
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