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ות מש הכנסה (התאמת הסכומים. לחוודש גובמבר 1984), התשמ״יה~1984  תקנ

ות ניירות ערך (דו״חית תקופתיים ומיידיים): (תיקון), התשמ״ה—1984  תקנ

ות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשמ״ה—1984  תקנ

ות מס. מקבילי (מס מקביל בשיעור מוקטן), התשמ״ה—1984 . •  תקנ

 תקנות מס מקבילי(9טור מתשלום מסו מקביל), הת׳שמ״ה—1984 .

 תקנות מס מקביל (החיזר מסי מקביל), התשימ״ה—1984 .

 תקנות •המוזיאונים, התשמ״ה—1984

ות מחלות בעלי תיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשמי׳ה—1984 .  תקנ

י תקוה, תיקון), התשמ״ה—1984 .  ציו המועצות המקומיות (ב) (גנ

 צו הפיקוח! על מצרכים ושירותים (בתי מלון)1 (תיקון ממי 2), התשמ״ה—1984,

ת הסכומים לווודש נובמגד 1984), מ א ת ה ס הכנסה (  תקנות מ
 התשמ ״ה—1984

ר ו ש י א ב ס הכנסה י (להלן — הפקודה), ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מ

: ן תקנות אלה ל הכנסת, אני מתקי  ועדת הכספים ש

ת התאמה מיוחדת ו ר ק , ת ה ד ף 33א לפקו י ע ס ן ב ת ר ד ג ה , כ צבה  1. (א) סכומי נקודת זיכוי ונקודת קי
 הכנסה והנחות הסוציאליות, כהגדרתן בסעיף 120 א לפקודה (להלן — הסכומים) כפי

ה (1 באוקטובר ״ מ ש ת ׳ ה ום ה׳ בתשרי י סעיף 120 ב לפקודה לי  שתואמו לעליית המדד לפ

ה (1 בנובמבר 1984) ב־13%. ״ מ ש ת ן ה ו ש ח  1984) יוגדלו ביום ו׳ ב

ה (1 בינואר 1985) ״ מ ש ת  (ב) התיאום לפי סעיף 120 ב לפקודה ליום ח׳ בסבת ה

, כאילו לא ת מס הכנסה (התאמת סכומים), התשמ״א—21981 ו נ ק ת  ייעשה בהתאם ל

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ״א, עימ׳ 170¡ חתשמ״ד, עמ׳ 1234.
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ן ה (א) אך ההגדלה האמורה תובא בחשבון לעני  נעשתה הגדלת סכומים לפי תקנת משנ
ת המם 1984, על אף האמור בתקנות האמורות.  קביעת סך כל הסכומים לשנ

ה (א) לא תחול לגבי הכנסת עבודה ששולמה בעד עבודה בתקופה  (ג) תקנת משנ
 שלפני ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984).

 2. הסכומים המוגדלים על פי תקנה 1 יעוגלו לפי הוראות צו מס הכנסה (כללים לעיגול
 סכומים), התשמ״א—1980 3.

 עיגול סכומים

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ד׳ בכסלו התשמ״ה (28 בנובמבר 1984)
 (חמ 1281—3)

 3 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 59; התשמ״ד, עמ׳ 1023.

 תקנות ניידות עדך(דו״חות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשמ״ ה-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 בהתייעצות
:  עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה

 1. (א) בתקנה 33(א) לתקנות ניירות ערך (דו״חות תקופתיים ומיידיים), התש״ל—
(להלן — התקנות העיקריות) — 2 1970 

״ יבוא ״או נכרת הוזה שביצועו יגרום  (1) ברישה, אחרי ״חברה קשורה שלו
)״; י ו נ  שינוי כאמור (לכל אלה ייקרא בתקנה זו להלן — שי

א: בו  (2) בפסקה (7), בסופה י

 ״לא שולם המחיר כולו או מקצתו במועד השינוי, יצויין התאריך שבו אמור
; לא בוצע תשלום במועד שנקבע, יוגש דו״ח  להשתלם המחיר או יתרתו

״ ידי נוסף ובו תצויין עובדה זו והסיבות לה;  מי

א: בו  (3) אחרי פסקה (7) י

ות או ניירות הערך ההמירים כולם או מקצתם לא י  ״(8) הוסכם כי המנ
 יועברו במועד ההסכמה על השינוי, יצויין המועד שנקבע להעברה; לא
 נתקיימה ההעברה במועד שנקבע, יוגש דו״ח מיידי נוסף ובו תצויין עובדה

 זו והסיבות לה.״

א: בו ד) ולפניה י ) מן ) תסו ב ה(  בתקנה 36 לתקנות העיקריות, תקנת משנ

ו יהוו  ״(ב) מנהל התאגיד משא ומתן שלא בדרך העסקים הרגילה אשר תוצאותי
ד לרשות,  או עשויות להוות אירוע כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך מי
ידי על כך, אם היא סבורה שהדבר דרוש ד דו״ ה מי  והיא רשאית לדרוש מן התאגי

 להגנת משקיעים.

ד על חוזה או על זכרון דברים בענין מהותי שאינו במהלך י  (ג) חתם התאג
 העסקים הרגיל, יגיש על כך דו״ח מיידי.״

.2 

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ד׳ בכסלו התשמ״ה (28 בנובמבר 1984)
 (וומ 982-י-3)

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 234.
 2 ק״ת זזתש״ל, עמ׳ 2037! התש״ם, עמי 564.

 תיקון תקנה 33

 תיקו! תקנה 36
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׳ ( ן קו (תי (  תקנות ניידות עדך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו
ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 !, לפי הצעת
: ה ל  הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות א

 1. בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ״ט— תיקי! ״קנה 56
(להלן — התקנות העיקריות) — 2 1969 

א: ״דו״חות כספיים שנתיים ודו״חות בו  (1) במקום האמור בכותרת השוליים י
ים״; י נ  בי

; ם״  (2) האמור בתקנה יסומן (א), ובו, במקום ״מ־14 חודש״ יבוא ״מ־12 חדשי

: א ו ב  (3) אחרי תקנת משנה (א) י

 ״(ב) קדם תאריך הדו״ח השנתי לתאריך התשקיף ביותר מששה חדשים,
 יובאו גם דר׳ חות ביניים כספיים ערוכים ליום שהוא ששה חדשים אחרי יום
 הדו״דו השנתי, כשדו״ח הריווח־ והפסד מתייחס לתקופה של ששה חדשים

 (להלן — דו׳׳חות ביניים).

 (ג) דו״חות הביניים יהיו ערוכים במתכונת הדו״ח השנתי ויכול שלא
 יהיו מבוקרים ובלבד שהדבר יצויין בדו״חות המאושרים.״

 2. בתקנה 57 לתקנות העיקריות, במקום ״מ־17 חודש״ יבוא ״מ־15 חדשים״. תיקון תקנה 57

, ביטול תקני, 58 ה ל ט  3. תקנה 58 לתקנות העיקריות — ב

2 ביוני 1985). ״חיי״ ) ה ״ מ ש ת  4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בסיון ה

י ע ד ו ק מ ח צ  ד׳ בכסלו התשמ״ה (28 בנובמבר 1984) י
1~3< שר האוצר 8 2  >חמ 9

 1 ס״ח התשכ״דו, עמ׳ 234¡ התשמ״א, עמי 264.
 2 ק״ת התשכ״ט, עמי 1794.

ן 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  תקנות מס מקביל (מס מקביל כשיעור מוקטן), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ד) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—973! \
:  ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ת שיעור מוקטן ו ה 20(ב)(2) לתקנ ץ לארץ ומשלם דמי ביטוח לאומי לפי תקנ ו  1. השוהה בח
ם לשוהה 1 , ש ר תשלום דמי ביטוח), התשל״א—971! 2 י ב ד  הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות ב

 ׳ י בחוץ לארץ
 מס מקביל בשיעור 1.6% מההכנסה שממנה משתלמים דמי הביטוח הלאומי.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984). תחילה

ב צ ה ק ש  כ״ז בחשון התשמ״ה (22 בנובמבר 1984) מ
ר העבודה והרווחה ) ש 3 ~ 8 9 מ 6 "  י

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88¡ התשמ״ד, עמי 86.
 2 ק״ת התשל׳׳א, «מ׳ 1458¡ התשמ״ד, עמ׳ 1473.
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ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  תקנות מס מקביל (פטור מתשלום מס מקביל), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א(ב) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל׳׳ג—1973 1
 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם המועצה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור

 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה :

 1. (א) תושב ישראל שלפי הוראות החוק חייב בתשלום מס מקביל בעד עצמו,
 יהיה פטור מתשלום המס אם אינו חבר בקופת חולים, ובלבד שהצהיר בכתב על גבי

 טופס שהמוסד קבע לכך שאינו חבר בקופת חולים.

 (ב) היה אדם כאמור בתקנת משנה (א) הבר בקופת חולים וחדל להיות חבר
 לאחר תחילתן של תקנות אלה, יצרף להצהרה, לפי דרישת המוסד, אישור מקופת החולים

 שחדל להיות חבר בה בציון התאריך שבו נפסקה חברותו.
-4 

 (ג) הצהיר אדם כאמור בתקנת משנה (א) שאינו חבר בקופת חולים ולאחר מכן
ד למוסד.  נעשה חבר בקופת חולים, יהיה חייב להודיע על כך מי

 (ד) המוסד יעביר לקופות החולים רשימות של אנשים שהצהירו שאינם חברים
 בקופת חולים ושנעשו פטורים מתשלום המס המקביל לפי תקנות אלה.

 פטור מתשלום
 מס מקביל

ו בחודש שלאחר החודש  2. הפטור מתשלום מס מקביל לפי תקנות אלה יחול מה־
 שבו אדם חדל להיות חבר כאמור.

 תחילת הפטור

 תחילה 3. תהילתן של תקנות אלה ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 כ״ז בחשון התשמ״ה (22 בנובמבר 1984)
 (חמ 896—3)

 1 ם״ח התשל״ג, עמי 88; התש״מ, עמ׳ 124; החשמ״ד, עמי 86.

ן 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל), ה

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א(א) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1983 נ
:  מתקין תקנות אלה

 1. תושב ישראל הפטור מתשלום מס מקביל לפי תקנות מם מקביל (פטור מתשלום
 מס מקביל), התשמ״ה—1984 ־, ואשר שילם בעד עצמו מס מקביל לאחר שנעשה פטור

 מתשלום המס המקביל, יהיה זכאי להחזר המס המקביל ששילם.

 הזכאי להחזר
 מס מקביל

 2. מס מקביל ששולם כאמור בתקנה 1, יוחזר לפי הוראות סעיף 178 לחוק הביטוח,
 בשינויים המחריבים. ^

 כללים להחזר
 מס מקביל

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 כ״ז בחשון התשמ״ה (22 בנובמבר 1984)
 (חמ 896—3)

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 88; התשמ״ד, עמ׳
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 396.

 396 קובץ התקנות 38י4, כ׳ בכסלו התשמ״ה, 4.12.1984!



1 9 8 4 -  תקנות המוזיאונים, התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו ־19 לחוק המוזיאונים, התשמ״ג—1983 1 (להלן —
 החוק), לאחר התייעצות במועצת המוזיאונים ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת,

: ה ל י מתקין תקנות א  אנ

 1. בתקנות אלה _ הגדרות

; ק  ״מוזיאון״ — מוזיאון שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר לענין החו

; ן  ״אוצר״ — הממונה על שימור האוספים והכנת התצוגות במוזיאו

 ״רשם״ — מי שמונה לפי תקנה 6(א).

 2. הנהלת מוזיאון תכין תקן ובו רשימה של המשרות המיועדות לעובדים מקצועיים תקו
 ולעובדים אחרים, לרבות דרוגים והדרגות הצמודים להם.

ה אוצר אחד לפחות. אוצי  3. (א) הנהלת מוזיאון תמנ

 (ב) אלה כשירים להיות אוצרים:
; ן יאו ז  (1) מי שהוא בעל השכלה אקדמית בתהום מתחומי האוספים שבמו

 (2) מי שהוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום מתחומי האוצרות;

 (3) מי שהוא אוצר יחיד במוזיאון והיה ערב תחילתן של תקנות אלה
 עובד בתפקיד אוצר במוזיאון במשך תקופה של פחות מחמש שנים והמנהל,
 על פי המלצת הנהלת המוזיאון, קבע כי הוא מתאים לכהן בתפקיד אוצר;
 (4) מי שסיים קורס אוניברסיטאי לאוצרות שהכיר בו המנהל לענין

 תקנות אלה.

 4. (א) הנהלת מוזיאון חייבת לשמר את המוצגים שבו, הן בהיותם בתצוגה והן שימור מוצגים
ת והחזקתם ע פ ש ה  בהיותם באחסון, כך שלא ייגרמו להם נזקים פיזיים או ביולוגים מידי אדם או ב

 האקלים, ובכלל זה עליה לדאוג, בין היתר, כי —

 (1) כל מוצג יוחזק תמיד במיתקן מתאים בהתחשב בצורתו, במשקלו
; י ו הוא עשו  ובחומר שממנ

 (2) הטמפרטורה, האור ואחוז הלחות יהיו תמיד בשיעור שיבטיח שהמוצ־
; פגעו י  גים לא י

 (3) האולמות והמחסנים יהיו מאווררים והמוצגים יהיו מוגנים מפני אבק,
ק; ז  זיהום או כל חומר העלול לגרום להם נ

 (4) תיערך בדיקה תקופתית של כל המוצגים לשם איתור מזיקים
 והדברתם;

 (5) לא יוכנס למוזיאון מוצג העשוי מהמרים אורגניים, אלא אם כן נעשה
 בו טיפול בעישון.

 (ב) הנהלת מוזיאון תתייעץ במומחים לשימור מוצגים ותבצע את הנהיות המנהל
 לענין תיקון פגמים ברמת השימור, אם יתגלו כאלה.

 1 פ״ח התשמ״ג, עמ׳ 113.
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ה יפיק מהם הציבור ב רה ש  5. הנהלת מוזיאון תדאג להציג את המוצגים בתצוגה בצו
ן זה תפעל הנהלת המוזיאון על פי י ה; בענ ג ת מרב התועלת בהתחשב במטרת התצו  א

 הנחיותיו של האוצר ומומחים אחרים לנושא אותה תצוגה.

 הצגה נאותד,
 של מוצגים

י לרישום המוצגים במוזיאון. א ר ח ם 6. (א) הנהלת מוזיאון תמנה רשם שיהיה א י ג צ י ם מ י ש י  י

 (ב) לגבי כל מוצג הנמצא במוזיאון ייערך רישום שייחתם ביר הרשם ויכלול
ם:  את הפרטים הבאי

; צג  (1) תיאור המו

; צג  (2) שם בעלו של המו

; ן זיאו  (3) הדרך בה הגיע המוצג למו

; צג  (4) הסימן המזהה שנקבע למו

 (5) תאריך ביצועו של הרישום.

 (ג) מוצג יירשם במועד הכנסתו למוזיאון ובמוער הוצאתו.

 (ד) הסימן המזהה של המוצג ילווה אותו בכל רישום שיתייחס אליו באותו
 מוזיאון.

ם יישמר מחוץ לכתלי המוזיאון. ה ד מ ח א  (ה) הרישום ייערך בשני העתקים ש

 7. לגבי מוצג הנמצא באורח קבע במוזיאון ייעשה בנוסף לרישום האמור בתקנה 6 —

; צג  (1) קיטלוג, שיכלול את מרב האינפורמציה המקצועית והמדעית על המו

; בצילום ייכלל י ז י  (2) צילום בדרך שתזהה את המוצג ותתעד את מצבו הפ

 גם הסימן המזהה של המוצג.

 8. (א) הנהלת מוזיאון תערוך רשימת מצאי של כל המוצגים הנמצאים ברשותו של
 המוזיאון ובה יירשמו הפרטים האמורים בתקנה 6 (ב), לגבי כל מוצג.

ם; רשימת המצאי הראשונה תוכן י  (ב) רשימת מצאי תיערך מדי שמונה שנ
 בידי הנהלת המוזיאון תוך שלוש שנים מיום שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר והעתק

ה יוגש למנהל.  ממנ

 9. (א) הנהלת מוזיאון תערוך רישום מיוחד ונפרד של מוצגים הנמצאים בתצוגה
 הפתוחה לציבור.

 (ב) רישום מיוחד יכלול רשימה מפורטת של המוצגים שבתצוגה, סימניהם
 המזהים, מקומו של כל מוצג בתצוגה וכל פרט אחר שיש בו לדעתה של הנהלת המוזיאון

 כדי לפקח על שלמות התצוגה.

 (ג) ברישום לפי תקנה זו יכללו, .במידת האפשר, צילומים של התצוגה.

 10. (א) לרשות המבקרים במוזיאון יעמוד מידע בכתב על הפעילויות המתקיימות
 במוזיאון ועל התצוגות הנערכות אותה שעד.; המידע יכלול בין היתר, שמות התצוגות,

 פרטים מזהים על המוצגים שבהן ודברי הסבר.

 קיטלוג וצילום
 אוספים קבועים

 ניהול רשימת
 מצאי

 רישום מיוחד
 של תצוגות

 מידע למבקרים
 ולציבור הרחב
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 (ב) הנהלת מוזיאון תקבע נ והל ים למסירת מידע כאמור לציבור לרבות הדרכים
 והתנאים לכך.

 (ג) מי שנפגע מהחלטתה של הנהלת מוזיאון לסרב למסור מידע על פי פנייתו
 או מהתנאת מסירת המידע בתנאי, רשאי לערער על הסירוב או על ההתנאה לפני המנהל.

 11. (א) הנהלת מוזיאון תפרסם קטלוג או דברי הסבר לכל תצוגה שבמוזיאון. פרסומים

 (ב) הנהלת מוזיאון רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם בקשר למוצגים הנמצאים
 במוזיאון או לתצוגה שבו כרזות, גלויות צבעוניות, הדפסים, מאמרים, חוברות, ספרים,

 חומר־לימוד, משחקים וכל פרסום דומה אחר.

 12. (א) לא יימכר מוצג שבמוזיאון אלא אם כן נתקבל אישור לכך מההנהלה של מכירת מוצגים
 המוזיאון או ממי שהיא הסמיכה לכך.

 (ב) הסכם למכירת מוצג ייערך בכתב.

 (ג) תמורה שנתקבלה ממכירתו של מוצג תשמש לרכישתם של מוצגים אחרים
 עבור המוזיאון, אלא אם כן החליטה הנהלת המוזיאון אחרת, מנימוקים שיירשמו.

 13. (א) הנהלת מוזיאון רשאית להשאיל מוצגים מהמוזיאון. השאלת מוצגים
 והעברתם

 (ב) כל העברת מוצגים מהמוזיאון או השאלתם תיעשה בהסכם בכתב ויכללו
 בו, בין השאר, הוראות לענין שמירת המוצגים וביטוחם.

 14. לא יושמד מוצג אלא על פי אישור בכתב לכד מההנהלה של המוזיאון, או מי השמדת מוצגים
כה; האישור האמור יישמר במוזיאון.  שהיא הסמי

 15. (א) באולמי תצוגה שבמוזיאון לא תהיה פרסומת למוצר או לגוף מסחרי. איסור פרסומת
 במוזיאון

 (ב) מוזיאון רשאי להציג בתצוגה מוצג של חברה מסחרית או ששם חברה
 מסחרית מופיע עליו, אם מטרת התצוגה היא מוזיאלית ולא פרסומית.

 (ג) מוזיאון רשאי לקיים תצוגה בחסותו של גוף מסחרי, ובמקרה זה רשאי
 המוזיאון לציין עובדה זו בקטלוגים ובפרסומים שונים.

 16. הנהלת מוזיאון רשאית לגבות דמי־ כניסה בשיעור שתקבע.

: ן זיאו  17. (א) אלה יהיו זכאים להנחה בתשלום דמי כניסה למו
בה;  (1) שוטר וחייל בשירות חו

 (2) תלמידים ונוער מגיל חמש עד גיל שמונה עשרה;

 (3) גימלאים בני ששים שנים ומעלה.

נו אחד  (ב) הנהלת מוזיאון רשאית לתת הנחה בתשלום דמי כניסה גם למי שאי
 מהאמורים בתקנת משנה (א).

 (ג) ילד בגיל שלמטה מחמש שנים יהיה פטור מתשלום דמי כניסה למוזיאון.

 18. (א) הנהלת מוזיאון תגיש למנהל אחת לשנה דו״ ח על פעילות המוזיאון (להלן —
 הדו״ח) לתקופה שמ־1 באפריל ועד .31 במרס.

 תשלום דמי
 כניסה

 הנחות ופטורים
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 (ב) הדו״ח יוגש בשני עותקים, תוך שלושים ימים מתום התקופה שלגביה
ם:  נערך, ויכלול את הפרטים הבאי

ת;  (1) רשימת התצוגות, הן תצוגות קבע והן תצוגות אחרו

ות;  (2) פעילויות חינוכיות ותרבותי

וחדים;  (3) אירועים מי

; ן זיאו  (4) כל פעילות תרבותית אחרת כפי שייראה להנהלת המו

כות;  (5) קשרים עם מוזיאוניים אחרים, לרבות חילופי תערו

 (6) שמות הפרסומים;

 (7) מספר המבקרים;

;  (8) דו״ח כספי

״ח;  (9) תקן עובדי המוזיאון נכון ליום תום תקופת הדו

 (10) תעריפים של דמי כניסה בתום תקופת דו״ח, לרבות הקריטריונים
 להנחות ולפטורים;

 (11) דר׳ ח לגבי המלצות המשטרה ומכבי אש, לענין בטיחות ושימור אם
;  לא בוצעו ופירוט הסיבות לכך

 (12) הצעת פעילות והצעת תקציב לשנה הקרובה.

 קצי! בטחיז 19. (א) הנהלת מוזיאון תמנה קצין בטחון אשר יהיה אחראי לבטחון המוזיאון
 ובטיחותו בכל הנוגע לאנשים, למוצגים ולמבנים בתנאי רגיעה וחירום.

 (ב) קצין הבטחון יפקח על רמתם ותקינותם של אמצעי המיגון וכיבוי האש
 במוזיאון ולשם כך ידאג לקשר ולתיאום עם גורמי המשטרה, כיבוי אש וצה״ל.

 שמירי׳ 20. (א) הנהלת מוזיאון תהיה אחראית לשמירה נאותה על המוזיאון ועל המוצגים שבו.

 (ב) אמצעי השמירה וסדריהם ייקבעו בידי הנהלת המוזיאון בתיאום עם המשטרה.

 (ג) בכל מוזיאון יוכן תיק שטח, שיישמו־ במוזיאון כחומר סודי ועותק ממנו
 יהיה בידי המשטרה; התיק יוכן על פי הנחיות המשטרה וקצין הבטחון יהיה אחראי

 לעדכונו.

 (ד) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עפ המשטרה בכל הנוגע לאמצעי השמירה
ת: צוות כוננות, גידור המוזיאון, ביקורת כניסה, אמצעי הגנה אלקטרוניים,  והמיגון לרבו
 שערי ברזל, סורגים, דלתות ברזל, כריזה, שילוט ותאורת התמצאות על דרכי מילוט
! ^ & ־ ^ .  ובור בטחון• .

 (ה) הנהלת המוזיאון תפעל בתיאום עם המשטרה וצה״ל בכל ענין הקשור לבטהון
 אשר אין לגביו הוראות אחרות בתקנות אלה.

 בטיחות 21. בענינים הקשורים בכיבוי אש, תפעל הנהלת המוזיאון בתיאום עם רשות כבאות

ני בטיחות אחרים — , ובעני  כמשמעותה בסעיף 1 לחוק שירותי כבאות, התשי״ט—1959 2
 בתיאום עם המוסד לבטיחות ולגיהות.

 2 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 199.
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ן _ אתיקה מקצועי' ן א י ״ ך מ ב י  2¿ ע

 (1) לא יעסוק בפעילות שיש בה, או עלול להיות בה, משום ניגוד אינטר
 סים למוזיאון שבו הוא מועסק, או למוזיאון מוכר אחר, ולא יקבל טובת

ן; זיאו  הנאה כלשהי בכל נושא הקשור לעבודתו במו

 (2) לא יעסוק במסחר או בתיווך של עיסקה בפריטים הנכללים בתחום
נותו של המוזיאון שבו הוא עובד, אלא אם כן הוא פועל מטעם י  התענ

; ן יאו ז  המו

 (3) לא יתווך בעיסקה למכירת מוצגים שבמוזיאון, או לרכישת מוצגים
 על ידי המוזיאון, בין בשכר ובין שלא בשכר, אלא אם כן פעילות זו היא

 חלק מתפקידו במוזיאון;

 (4) לא יאסוף פריטים שהם בתחום עבודתו, א^א אם כן האוסף הוא
; היה בידיו ערב היותו לעובד המוזיאון אוסף של פריטים ן יאו ז  עבור המו
 שהם בתחום עבודתו, יפסיק העובד את האיסוף וידווח על כך להנהלת

; ע ב ק ת  המוזיאון בו הוא עובד, בהתאם לנוהל ש

 (5) רשאי לחוות־דעתו המקצועית, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בענין
 שהוא בתחום התמחותו, בהתאם לנוהל שתקבע הנהלת המוזיאון בו הוא

 עובד.

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

1 9 8 4 - ה ״ מ ש ת  תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 אני מצווה לאמור:

 •1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ב—1982 2 (להלן— תיקי! תקנה 1
 התקנות העיקריות) —

 (1) בהגדרת ״מזיק״, במקום ״או קרציון״ יבוא ״קרציון או מיקרו־אורגניםם״;

 (2) בהגדרת ״תכשיר״, אחרי ״קטילת מזיקים״ יבוא ״או מיקרו־אורגניםמים״
 ואחרי ״עיקורם״ יבוא ״מניעת התרבותם״;

בוא:  (3) אחרי הגדרת ״המנהל״ י

ים;  ״״מיקרו־אורגניסם״ — חיידק, נגיף או טפיל העלול לחולל מחלה בבעל חי

 ״מיתקן להחזקת בעלי חיים״ — רפת, לול, דיר, אורווה, כלוב או כל כלי
 אחר המשמש כרגיל להחזקה או להובלה של בעלי חיים, לרבות כל חלק

ו ולרבות מיתקני שירות לבעלי חיים;  ממנ

 ח׳ באלול התשמ״ד (5 בספטמבר 1984)
 (חמ 1738—3)

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 155.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1668.
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 ״מיתקני שירות לבעלי חיים״ — מיתקנים להאבסה או השקייה של בעלי
 חיים, מיתקנים להובלת מזון לבעלי חיים, מיתקנים המשמשים להפקת
י חליבה, איסוף ביצים או שחיטה, וכן : מיתקנ ן  תוצרת בעלי חיים, כגו

 מיתקני עזר וכיוצא באלה.״

 תיקו! תקני, 5 2. בתקנה 5(2) (ה) לתקנות העיקריות, בפרט (3), בסופו יבוא ״או סוג המיתקן

 להחזקת בעלי חיים״.

ה 8 3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות —  תיקיד יי?נ

 (1) בפסקה (3), אחרי ״5(2)״ יבוא ״ו־(3)״ ;

א: בו  (2) אחרי פסקה (6) י

; צרן  ״(7) התכשיר נמצא בלתי יעיל בהתאם להמלצות הי

 (8) החומר נמצא מזוהם.״

ה נ ח מ ק י ן י ר 8 בנובמבר 1984) א ) ה ״ מ ש ת ״ג בחשון ה  י
) שר החקלאות 3 ־ ־ 1 5 מ ״ ח ) 

ו 9 8 4 - ה ״ מ ש ח ) (מי־תקוה, תיקון), ה ג  צו המועצות המקומיות (

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

, במקום פרט  תיקה התוספת 1, בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 2

א: בו ־ (ו) י ד נ י ש א י ז  י

 ״(ו) המועצה המקומית גני־תקוה.

 תאריך הקמתה: י״ז בחשון התשי״ד (26 באוקטובר 1953);

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) —

 גוש 6720 פרט לחלקות 440 עד 466 ; חלקות 1 עד 4, 67 עד 79 וחלק מחלקה 60
 (דרך) בגוש 6717, כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד

 שר הפנים ביום כ״ז בהשון התשמ״ה (22 בנובמבר 1984) ושהעתקים ממנה /
 מופקדים במשרד .הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,

 ובמשרד המועצה המקומית גני תקוה.״

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ז בחשון התשמ״ה (22 בנובמבר 1984) ש
1 ראש הממשלה ושר הפנים 3 - 7 0 מ 1 ח < 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עימ׳ 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174; התשי״ח, עמי 87; התש״ס, עמי 1282.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון)(תיקון מס׳ 2),

1 9 8 4 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15 ו־27 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: , אני מצווה לאמו  התשי״ח—1957 1

 1. בסעיף 10(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז—967 ! 2 תיקו! םעיף 0.
 (להלן — הצו העיקרי), אחרי ״שנקבעה לו״ יבוא ״אם מחמת אי התאמה לעקרונות
 שנקבעו לפי סעיף 4(2) או מחמת ליקויים העלולים לפגוע בטיב השירות לאורח,

 בנוחותו, רווחתו, בריאותו או בטיחותו״ ואחרי ״סעיפים״ יבוא ״8,5א״.

א: הוספת סעיף 13ב בו  2. אחרי סעיף 13א לצו העיקרי י

ת מלון המדורג בדרגת 3 כוכבים או יותר, שמוגשות  ״תפריט תפוז 13 ב. (א) בעל בי

 בו ארוחות בנוסף לארוחות בוקר, יציג תפריט כאמור בתוספת השניה
 (להלן — תפריט תפוז) ויגיש, לפי הזמנה, ארוחות לפי תפריט תפוז.

 (ב) בבית מלון שמוגשות בו ארוחות ביותר ממקום אחד, יוגש
 תפריט תפוז באחד מהם לפחות והוא יוצג לאורה, בעטיפה שקבע

 המנהל, ביחד עם כל תפריט אחר המוצג לאורח.

 (ג) המחיר המרבי לתפריט תפוז, הכולל.דמי שירות בעד הגשתו
א:  אך איננו כולל מס ערך מוסף, הו

 (1) למלון בדרגת 3 כוכבים — 4,200 שקלים;
 (2) למלון בדרגת 4 כוכבים — 5,250 שקלים;

 (3) למלון בדרגת 5 כוכבים — 6,300 שקלים.

 (ד) תפריט תפוז יוצג במקום בולט לעין ליד דלפק הקבלה
 של המלון, בכניסה למקום שבו הוא מוגש ובמעלית, וכן יימצא בכל
 חדר במלון, ויצויין בכל רשימה במלון שבה מפורטים שירותי המלון

 לאורח.

 (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו במלון שמוגשות בו ארוחות
 בשירות עצמי בלבד.״

 3. בסעיף 15 לצו העיקרי, במקום ״בעל בית מלון״ יבוא ״אדם״ ובמקום ״מלונו״ תיקו! סעיף 5נ
 יבוא ״מלון״.

 4. בתוספת לצו העיקרי — תיקון התוספת
 הראשונה

 (1) בכותרת, במקום ״תוספת״ יבוא ״תוספת ראשונה (סעיף 12א)״;

 (2) בסעיף ה׳, בסופו יבוא: ״אלא אם כן הודיע המנהל למלון על מהיר אחר.״

א: בו  (3) אחרי סעיף ה׳ י

 1 ס״ת התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 256; התשמ״ה, עמי 5.
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 ״ו. בתוספת זו׳ —

 ״יין שולחני מובחר״ — כל אחד מאלה:

 גרנאש רוזה סלקט, פטיט סירה, פרנץ׳ קולומבד, אמרלד ריזלינג,
 שנין בלנק, סוביניון לבן סלקט, קברנה סלקט, סוביניון קברנה

 סלקט;

:  ״יין שולחני רגיל״ — כל אחד מאלה

 כרמל הוק מעולה, אדום עתיק מעולה, עבדת אדום, עבדת לבן,
 סמיון לבן, קריניאן אדום, גרנאש רודה, שטו מונטאן.״

 (4) בטבלה, בסופה יבוא:
ר ב׳  טו

' 5 כוכב-ם 4 כוכבים 3 כוכבים 2—1 כוכבים י א ו  ט

 ״יין שולחני מובחר
 בבקבוק שתכולתו

 187 סנטיליטר 1030 790 630 530

 יין שולחני רגיל
 בבקבוק שתכולתו

 750 סנטיליטר 3160 2640 2110 1840

 עוגה מכל סוג 1050 840 740 530״

א: בו  הוספת תוספת 5. אחרי התוספת הראשונה י
 שניה

 ״תוספת שניה

 (סעיף 13 ב)

ל: כלו  תפריט תפוז י

 א. מנה ראשונה — לבחירה סלט או מרק;

 ב. מנה עיקרית — לבחירה מנה בשרית (שתהיה אחד מאלה לפחות: רבע עוף,
ה לא בשרית ה בשרית אחרת) או מנ  המבורגר, שניצל, בשר, ממולאים או מנ
ת: קציצת ירקות, ממולאים, דג, בלינצם, פיצה,  (שתהיה אחד מאלה לפחו

 לזניה או מנה לא בשרית אחרת), הכל עם תוספות;

ת: סלט פירות, מוס, פרי טרי, עוגה, ת קינוח (שתהיה אחת מאלה לפחו  ג. מנ
 רפרפת);

; ה  ד. קפה או ת

 ה. כוס יין או בקבוק בירה.״

 תהילה 6. תחילתם של סעיפים 2 ו־4(3) ו־(4) ביום ו׳ בטבת התשמ״ה (30 בדצמבר 1984).

ר י ר ם ש ה ר ב  ב׳ בכסלו התשמ״ה (26 בנובמבר 1984) א
 >חמ 3-1620) שר התיירות

ו התשמ״ה, 14,12.1984 ת 4738, כ׳ בכסל ו נ ק ת  404 קובץ ה

SSN1 0334 — 2 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים 8 8 3 ם י ל ק  המחיר 180 ש




