
 רעוומות

 קובץ התקנות
 כ״ג באלול התשמ״ג 4526 1 בספטמבר 1983

 עמוד

 תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות)
 (תיקון), התשמ״ג—1983 1926

 הודעת הרוקחים (תכשירים רפואיים) (מס׳ 2), התשמ׳׳ג—1983 . . . 1929

 הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (מס׳ 2), התשימ״ג—1983 . . 1930

 הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 . - . . 1931

1931 . . .  הודעת בריאות העם (קבורה מחדש),(מס׳ 2), התשמ״ג—1983 .

 הודעת הפיקוח׳ על מצריכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפולי רפואי), התשמ״ג—1983 1931

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים, (תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (מס׳ 2),
 התשמ״ג—1983 . . 1932
 הודעת ההסגר׳ (אגרות: חיסונים ותעודות) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 . . . 1932



 תקנות הארכיונים (ביעוד חומר ארמוני במוסדות המדינה

 וברשויות המקומיות) (תיקון), התשמ״ג-983ו

, , שהועבר אלי 2  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, התשט״ו—1955 ו
 ולאחר התיעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה
—  וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957 ג

ר ב׳ ו  טור א׳ ט

 עם פרסום ההודעה״

 בתום 10 שנים מיום
 גמר הלימודים במו

 סד החינוך״

 7 שנים מיום קבלת
 צו שחרור מבית מש

 פט,
 50 שנים מיום קבלת
 צו שחרור מבית מש

 פט.״

 7 שנים

 50 שנד.׳־

 6 חדשים״

 (1) בפרט 34, אחרי פסקה (16) יבוא:

 ״(17) התכתבות בענין פרסום הודעה בעיתון או
 ברשומות

 (2) בפרט 95, במקום פסקה (9) יבוא:

 ״(9) כרטיס בריאות תלמיד/ה (מ. בר 208־209)

 (3) בפרט 96 —
 (א) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) תיק פרט בענין ניהול עזבון או
 נכסי נעדר —

 (א) לענין מטלטלין או כספים

 (ב) ולענין נכסי מקרקעין

 (ב) במקום פסקה (7) יבוא:

 ״(7) תיק פרט בעניי גילוי בכס עזבון או
 גילוי נכסי נעדר —

 (א) לענין מטלטלין או כספים

 (ב) לענין נכסי מקרקעין

 (4) בפרט 97 —

 (א) במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) היקים של אנשים שהופנו למכון ולא

 הופיעו לבדיקה

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 הראשונה

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 14; הונסכ״ד, עמי 144,
 2 י״פ התשט״ו, עמי 639.

 3 ק״ת התשי״ז, עמי 1794; התשמ״ב, עמי 1070.

, 19£3,:?.ו ל התעמ״ג ו י א , ב׳יג ב « 3 ת 6 ו נ ק ת  1926 קיגץ ה



 טור א׳ טור ב׳

 3 חדשים לאחד מש
 לוה סיכום הבדיקות

 למשרד הרישוי״

 2 שנים״

 7 שנים״

 7 שנים בנציבות
 5 שנים ביחידות״

 5 שנים בנציבות״

 7 שנים בנציבות
 5 שנים ביחידות״

 7 שנים״

 7 שנים״

 7 שנים״

 7 שנים״

 7 שנים״

 5 שנים

 (ב) במקום פסקה (3) יבוא:
 ״(3) תיקים של אנשים שנבדקו במכון,
 ואין ממצא רפואי המגביל את הענקת רשיון
 הנהיגה המבוקש ואין דרישה לבדיקת ביקורת

 (ג) במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) תיקים של אנשים שנבדקו במכון
 וישנה דרישה לבדיקת ביקורת שבוטלה

 לאחר מכן

 (5) בפרט 101 —
 (א) במקום פסקה (15) יבוא:

 ״(15) דרישה וניפוק תרופות (ט/122)

 (ב) במקום פסקה (16) יבוא:
. (ט/124) . .  ״(16) חשבון מסי

 .(ג) במקום פסקה (20) יבוא:
 ״(20) . יומן קבלת סחורות (ט/140)

 (ד) במקום פסקה (22) יבוא:
 ״(22) הערכה לתכניות ייצור/בניה

 (ט/144)

 (ה) במקום פסקה (38) יבוא:
 ״(38) פקודת הוצאה ממחסן מרכזי

 (ט/182)

 (ו) במקום פסקה (39) יבוא:
 ״(39) פרטיכל של ישיבת ועדת הקניות

 (ט/183)

 (ז) במקום פסקה (77) יבוא:
. (ט/250) . . ׳  ״(77) תכנית עבודה מס

 (ח) במקום פסקה (112) יבוא:
. (ט/310) . . ׳  ״(112) הזמנת חומרים מס

 (ט) במקום פסקה (150) יבוא:
 ״טופס לרישום פרטי תכנית עבודה (ט/244;

 ט/249)

 (6) אחרי פרט 116 יבוא:
 ״117. תעודות שגרתיות ברשות משרד מחוזי של

 משרד התעשיה והמסחר —
 (1) תיק התכתבות בנושאי אמרכלות במחוז

ל התשמ״ג, 9.1933.:! 1927 ת 4526, נ״ג באלו ו  קובץ התקנ



ר ב׳ טו  טור א׳ '

 (2) התכתבות וטפסים בעניני הנהלת חש־
 בונות כשעותק נמצא במשרד הראשי 2 שנים

 (3) טופס פקדון הניתן על ידי יבואן עד
 לשחרור המוצר המיובא 5 שנים

 . (4) תיק תלונה ברשות הלשכה המשפטית
 או ברשות היחידה למחירים, ביקורת ותלונות 5 שנים

 (5) התכתבות וטפסים בענין פיקוח ודו״חות
 חדשיים ברשות היחידה לסימון מוצרים שנה אחת

 (6) תיקי התראות בדבר חריגה ברשות
 היחידה לסימון מוצרים 5 שנים

 (7) תיק פרשה של סיטונאי המכיל חת־
 כתבות בדבר הוצאת רשיון לשיווק טובין

 ממשלתי 3 שנים

 (8) רשיון יבוא או רשיון יצוא 3 שנים

 118. משרד המשפטים, מועצת רואי חשבון —
 תיק פרט של רואה חשבון או של נבחן או

 מתמחה שלא הוסמך כרואה חשבון 10 שנים

 119. משרד האוצר, אגף המכס והבלו — טפסים
 בעניני מס ערך מוסף —

 (1) טופס דיווח או ריכוז המהווה מסמך
 בסיסי במערכת השומה 7 שנים

 (2) בקשות והודעות לרישום לצרכי מס

 ערך מוסף 5 שנים

 (3) תפיסת טובין (מע״מ 10) 5 שנים

 (4) הזמנה לחקירה (מע״מ 17) 5 שנים

 (5) טפסי עדכון פרטים, אישורים ובקשות
 שונות שאינם מהווים אסמכתא שנה אחת״,

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 י״ ב באב התשמ״ג(22 ביולי 1983)
 (וומ 82—3)

ל התשמ״ג, 1.9.1983 ת 4526, כ״ג באלו ו נ ק ת  1928 קובץ ה



1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  הודעת הרוקחים (תכשירים רפואיים)(מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 16 (ד)(3) לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים),
 התשל״ח—1977׳ (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

ה העלאת אגרות י נ ש  1. מיום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983) יהא נוסחן של התוספות ה
 והשלישית לתקנות כך:

 ״תוספת שניה

 (תקנה 16 (א))
£ , י ק ש  א. בדיקת איכות התכשיר הרפואי לצורך הרישום — ב
 מייצור מקומי 6426
 מיבוא 9645

 ב. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש רישומו

 בפנקס 3576

 ג. תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 212

 ד. בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 1932

 ה. תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
 עצמו לשמש תכשיר רפואי 145

 ו. בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
 עצמו לשמש תכשיר רפואי 1285

 תוספת שלישית

 (תקנה 16 (ג))

 א. רישום תכשיר רפואי בפנקס (למעט רישום של תכשיר על, ידי מוסד
 רפואי או לצרכי יצוא) 2166

 ב. חידוש רישומו של תכשיר לצורך רישום בפנקס (למעט רישום של
 תכשיר על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא) 714

 ג. שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו של יצרן
 אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 357

 ד. העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו
 של יצרן אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 73

 ה. העתק תעודות רישום או חידוש רישום 73״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג (29 באוגוסט 1983) מ
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ~ ״ ט ) ח < 

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1.00; התשמ״ג, עמ׳ 1038, עמ׳ 1747.

ל התשמ״ג, 11.9.1983 1929 ת 4526, כ״ג באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם)(מס׳ 2),

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
 התש״ם—1980 י(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

ת 1. מיום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983) יהיה נוסח התוספת השלישית רו ת אג א ל ע  ה

 לתקנות כך:

 ״תוספת שלישית

ם י י ? ש  (תקנה 10א) נ

 1. היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 1439

 2. היתר לעסוק במכשיר קרינה 1439

 3. היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו 2396

 4. היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו 2396

 5. היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או באויר,
 או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר 1439

 6. היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:

 א. דוזימטריה אישית 959

 ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות מקורות כיול 1439

 ג. בדיקות מעבדה רדיוטוקסיקולוגיות 1439

 ד. תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 2396

 ה. העברת וזומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 2396

 ו. שירותי רדיוגרפיה 2396

 ז. אחזקת ציוד מגן יהודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים 1439

 ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית 1697 .

 ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון
 חומרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי 2396

 י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי 2396״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג(29 באוגוסט 1983) מ
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־ 1 0 7 מ 8 ח ) 

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 992; התשמ״ג, עמי 1029.

ת 4526, כ״ג באלול התשמ״ג, 1-9.1983 ו נ ק ת  1930 קובץ ה



1 9 8 3 - ג ״ מ ש ח  הודעת רישוי עסקים (הדגרת מזיקים)(מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ג) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה—
(להלן — התקנות), ועקב העלית במדד, אני מודיע לאמור: 11975 

ת רו  1. מיום כ״ג באלול התשמ״ג(1 בספטמבר 1983) — . העלאת אג

 (1) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות יהיה כך:
 ״(ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 349 שקלים.״

 (2) נוסח תקנה 31 לתקנות יהיה כך:
 ״31. בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 349 שקלים לכל שנת תקפו.״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג(29 באוגוסט 1983) מ
 >חמ 3-1550) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 111184; התשמ״ג, עמי 1036.

ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  הודעת בריאות העם (קבורה מחדש)(מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (ד) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 11941
 (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

ת רו  1. החל ביום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983) יהא נוסח תקנה 10(א) לתקנות העלאת אג
 כד:

ם , י ק ש  ״שיעורי האגרה לפי תקנות אלה יהיו: כ

 (1) בעד תעודה לפי תקנה 6(2) (ג) 727

 (2) בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2) (ג) 3623

 (3) בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(1) (ג) 727״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג(29 באוגוסט 1983) מ
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות a ~ T 1 מ 3 ח ) 

ס׳ 2, עמי 610; ק״ת התשמ״ג, עמי 1037.  1 ע״ר 1941, תו

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושיהתים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי),
ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה
 לטיפול רפואי), התשכ״ח—11968 (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

: העלאת:•!גרה ך  1. מיום א׳ בחשון התשמ״ד (8 באוקטובר 1983) יהא נוסחו של סעיף 8א(4) לצו 3

 ״(א) בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 1826 שקלים.״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג(29באוגוסט 1983) מ
 >חמ 3-186) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשמ״ג, עמ׳ 964.

ל התשמ״ג, 1.9.1983 1931 ת 4526, כ״ג באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם)

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  (מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב)(3) לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (תכשירים
 להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב—1962 י (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אני מודיע

 לאמור:

 1. מיום כ״ג באלול התשמ׳׳ג (1 בספטמבר 1983) יהיה נוסח סעיף 8(א) לצו כך:

 ״(א) בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור
 הנקוב בצידו בטור ב׳:

 טור ב׳

ם י י ק ש  טור א' האגרה כ

 (1) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד 2893

 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,
 לכל חומר פעיל נוסף 928״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלולהתשמ״ג(29באוגוסט1983) מ
 >חמ 3-527) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשכ״ב, עימ׳ 1097; התשמ״ג, עמי 1037.

 העלאת אגדות

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  הודעת ההסגר (אגדות חיסונים ותעודות)(מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד)(3) לתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות),
 התשל״ז—1977 1 (להלן — התקנות), ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

ת 1. מיום כ״ג באלול התשמ״ג (1 בספטמבר 1983) יהיה נוסח תקנה 2(א) לתקנות כך: רו  העלאת אג

 ״(א) בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולם האגרה כלהלן:

 שקלים

 (1) בעד הרכבת חיסון 369

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 333״

י נ י ש כ ד ר  כ׳ באלול התשמ״ג(29 באוגוסט 1983) מ
) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות 3 ־ ־ י 0 2 מ 9 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ז, צמ׳ 705; התשמ״ג, ז!מ׳ 1037.

ת 4526, כ״ג באלול התשמ״ג, 1.9.1983 ו נ ק ת  1932 קובץ ה

SSN1 0334 — 2 נדפס בדפוס הממשלה, ירוש>ימ 8 8 3 ם י ל ק  המחיר 8 ש




