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ת בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), ו  תקנ
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
ן תקנות אלה:  התשמ״ג—1983 / אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

נה;  ״מצרך מזון מוקרן״ — מצרך מזון ששומר באמצעות קרי

 ״קרינה״ — קרני גאמה, קרני x, חלקיקי אלפא, חלקיקי ביתא, אלקטרונים בעלי מהירות
 גבוהה, נויטרונים או חלקיקים גרעיניים אחרים, למעט גלי קול, גלי רדיו וגלי אור

 בין אם האור נראה לעין ובין אם הוא אינפרא־ אדום או אולטרא ־סגול;

 ״קילו־גריי״ — יחידת מדידה של אנרגיית קרינה השווה ל־100,000 ראד;

 ״ראד״ — יחידת מדידה של אנרגיית קרינה, שספיגתה בתוך גרם אחד של מזון מוקרן
 משחררת 100 ארג של אנרגיה;

; ם בשי ו י  ״תבלינים״ — המוצרים המפורטים בתוספת הראשונה, כאשר הם יגשים או מ

 ״הקודקס״ — קודקס אלימנטריוס Codex Aiimentarius, כרך 15, משנת 1984 או כל '\
,Food and Agricultural Organization, Rome מהדורה אחרת שתבוא במקומה של 

 שהופקד בספריה של משרד הבריאות בירושלים, רה׳ המלך דוד 20;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה,
;  כולן או מקצתן

 ״שיווק״ — העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

 2. (א) לא ישמר אדם מזון באמצעות קרינה לשם מכירה, ולא ימכור מצרך מזון
 מוקרן, אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:

;  (1) הוא מצרך מזון מן הנ־פורטים בתוספת השניה בטור א׳

 (2) סוג הקרינה שבו מקרינים את מצרך המזון הוא כמפורט לצידו בתוספת
; ׳ / ושיעור הקרמה אינו עולה על הנקוב בטור ג  השביה בטור ב

 (3) שיטת ההקרנה היא בהתאם לקודקס;

 (4) המנהל נתן לגביו היתר בכתב.

 (ב) לא ייבא אדם מצדך מזון מוקרן לשם מכירה ולא ימכור מצרך מזון מוקרן
 מיבוא, אלא אם כן היבואן הציג מסמכים מאת הרשות המוסמכת של ארץ היצוא על ^

 התאמת מצרך המזון להוראות פסקאות (1) עד (3) לתקנת משנה (א), להנחת דעתו של
 המנהל.

 3. לא ישווק אדם מצרך מזון מוקרן, לא ייבאו ולא יחסינו, אלא אם כן אריזתו
 מסומנת —

^ ; ש א ר  (1) בהתאם לתקן ישראלי 21145, אף אם הוא אינו מוצר מזון ארוז מ

 שימור מצרכי
י ידי ן ע ו  מז

ה נ  קרי

 סימון מצרך
ן מוקרן ו  מז

וסח חדש 36, עמ׳ 750. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
 2 י״פ התשמ״ג, עמ׳ 135.
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נה״;  (2) במלים ״מצרך מזון משומר על ידי קרי

;  (3) בתאריך האחרון לשימוש (חודש ושנה)
 (4) במלים ״אין להקרין מחדש״ במסגרת ובגודל אותיות שלא יפחת משליש
ינות את שם המוצר או 4.5 מילימטרים, בהתאם  גודלן של האותיות המצי

 להחלטת המנהל.

 4. תקנות בריאות העם (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשכ״ז—1967 5 —
 בטלות.

 5. תחילתן של תקנות אלה ארבעה עשר ימים מיום פרסומן.

ספת ראשונה  הו
 (תקנה 1)

Allspice (פומנט) 1. פלפל אנגלי 

Anise 2. אניס 

Basil (זעתר הינדי) ר׳ ריחן 
 מ.

Bay Leaves 4. עלי דפנה 

Caraway Seed (כרום) 5. גרעיני קימל 

Cardamon 6. הל 

Celery Seed 7. גרעיני סלרי 

Chervil 8. צרוויל, סיגי ת 

Cinnamon 9. קנמון 

Cloves 10. צפורן 

Coriander (כוסברה) 11. גד השדה 
Cumin Seed 12. קצה, גרעיני כמון 

Dill Seed 13. גרעיני שמיר 

Fennel Seed 14. גרעיני שמר 

Fenugreek (חלבה) 15. גדגנית יונית 

Garlic 16. שום 

Ginger 17. זנגוויל, 

Horseradish 18. חזרת 

Mace, Nutmeg '19. אגוז מוסקט 

Marjoram (זעתר) 20. אזוב 

Mustard Seed 21. גרעיני חרדל 

Mustard Flour 22. קמח חרדל' ״ 

Onion 23. בצל 

Oregano (אורגנו) 24. אזובית 

 3 ק״ת התשכ״ז, עמי 2782; התשמ׳׳ב, עמי 1073.
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Paprika 

Parsley 

pepper 

Black Pepper 

White Pepper 

Red Pepper 

Rosemary 

Saffron 

Sage 

Savory 

Star Aniseed 

Tarragon 

Thyme 

Turmeric 

 25. פפריקה

 26. פטרוזיליה

 27. פלפל

 28. פלפל שחור

 29. פלפל לבן

 30. פלפל אדום

 31. רוזמרין

 32. זעפרן

 33. מרוה (שלויה)

 34. צחרה ורודה (זעתר אלחמיר)

 35. גרעיני אניס הכוכב

 36. לעגה דרקונית

 37. קורנית

 38. כורכום

 טור ג׳
נה מירבי  שיעור קרי

ו גריי ל  בקי

 0.15 (15,000 ראד)

 0.15 (15,000 ראד)

 15.0 (1,500,000 ראד)

 7.0 (700,000 ראד)

 10.0 (1,000,000 ראד)

ספת שניה  תו
 (תקנה 2)

ר ב׳  טו
 סוג הקרינה

 קרינת גאמה מקובאלט—60

 קרינת גאמה מקובאלט—60

 קרינת גאמה מקובאלט—60,
 קרינת אלקטרונים המיוצרים

 במכונות ובלבד שרמת האנרגיה
 לא תעלה על 10 מליון אלקטרון

 וולט, או קרינת רנטגן ובלבד
 שרמת האנרגיה לא תעלה על

 5 מליון וולט

 קרינת גאמה מקובאלט—60

 קרינת גאמה מקובאלט—60

ר א׳  טו
 מצרן• מזון

 1. בצל, שום ובצלצל

 2. תפוחי אדמה

 3. תערובת מזון
 לבעלי חיים

 4. בשר עוף וחלקי עוף

 5. תבלינים

י ל א ב י ן מ  ד
 כ״ו בשבט התשמ״ה (17 בפברואר 1985) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (וזמ 160—3)

י מאשר.  אנ
ר ו י ג כ ד ר  מ

 שר הבריאות
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ט טלויזיה) (תיקון), ל ק  תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מ
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 י,
ן תקנות אלה:  ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקי

ן תקני. 3 _ תיקו א ״ מ ש ת ׳ ה ( ה י ז י ן ל  1. בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט ט

(להלן — התקנות העיקריות) — 2 1981. 

 (1) בתקנת משנה (ב)(2), במקום ״ב־1 במאי, ב־1 ביולי, ב־1 בספטמבר, ב־1
 בנובמבר, ב־1 בינואר וב־1 במרס״ יבוא ״ב־1 במאי, ב־1 ביוני, ב־1

 בספטמבר, ב־1 באוקטובר, ב־1 בינואר וב־1 בפברואר״;

ה (ג), במקום ״16%״ יבוא ״10%״.  (2) בתקנת משנ

ה 9 נ ק ן ת  2. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״6,600 שקלים״ יבוא ״60,000 שקלים״. תיקו

י י י ' ת  3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). ת

ן ו ב ק נ ח צ  ב״ט בשבט התשמ״ה (20 בפברואר 1985) י
) שר החינוך והתרבות 3 ־ 3 1 ' מ 3 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106; התשמ״א, עמ׳ 78.
 z ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447; התשמ״ד, עמ׳ 1079.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לסריקה טומוגרפית
ו 9 8 5 - ה ׳ י מ ש ת  ממוחשבת) (ביטול), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מהיר מרבי לסריקה טומוגרפית ממוחשבת), ביטול

 התשמ ״ה—1984 2 — בטל.

 ב״ו בשבט התשמ״ה (17 בפברואר 1985)
 (חמ; 962—3)

ר ו י ג כ ד ר  מ
 שר הבריאות

 1 ס׳׳ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התשמ״ה, עש׳ 206.
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 צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - כשר קפוא)
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (מס׳ 4), ה

ות 2, 6 ו־14 לתקנות־שעת־ודרום (תשלומי חובה),  בתוקף סמכותי לפי תקנ
 התשי״ח—1958 -י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ׳׳טובין״ — כל אחד מהטובין המפורטים בטור ג׳ לתוספת הראשונה, שםיווגו לפי התוספת

; , הוא כמצויין לצידו בטור ב׳  לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 2

; מ מע״ הל המכס ו  ״המנהל״ — מנ

 ״היום הקובע״ — א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985) ;

יק טובין״ — המחזיק ביום הקובע טובין בכמות של שלושה טון ומעלה.  ״מחז

 2. מהזיק טובין אשר ביום הקובע בשעה 00.01 החזיק טובין ישלם עליהם היטל לאוצר
 המדינה בשיעור הנקוב לצידם בטור ה׳ לתוספת הראשונה, למען המטרה של קיום מחיר
דף; בסעיף זה, ״ריווח עודף״ — ההפרש בין המחיר  אחיד, ספיגתו או מניעתו של ריווח עו
ג מחזיק טובין או שיכול היה להשיג בשוק הפתוח בעד טובין לבין המחיר שעלו לו  שהשי

 הטובין בתוספת הוצאות וריווח סביר.

 3. (א) מהזיק טובין החייב בתשלום היטל לפי סעיף 2, ירשום בעת פתיחת עסקו
 ביום הקובע וקודם שביצע מכירה כלשהי של טובין, את מלאי הטובין שהוא מחזיק באותה
 עת וימסור למנהל, לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של
 המנהל או של מי שהוא הסמיך לכך, הצהרה על הכמויות שהחזיק ביום הקובע לפי טופס

 הצהרת מלאי שבתוספת השניה.

 (ב) מי שהחזיק טובין עבור אחר ביום הקובע בשעה 00.01, ימסור למנהל, לא
 יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של המנהל או של מי שהוא
 הסמיך לכך, הודעה על הכמויות שהחזיק ביום הקובע לפי טופס הודעה על המלאי

 שבתוספת השלישית.

 4. הוראות צו זה לא יחולו על —

 (1) מחזיק טובין שביום הקובע החזיק טובין המיועדים למתן שירותי
;  מסעדת בעסקו

ה; נ י  (2) מחזיק לגבי טובין שהחזיק ביום הקובע עבור המד

 (3) מהזיק טובין שהוא יצרן ואשר ביום הקובע החזיק טובין, שהוכח להנחת
 דעתו של מנהל חטיבת המזון במשרד התעשיה והמסחר, כי הם מיועדים

 לייצור בשר במפעלו.

עת הינזל  קבי

 רישום מלאי
 ח־,צד,רד.

 5. ההיטל יסולק עד יום ט״ו באדר התשמ״ה (8 במרס 1985).

 6. תחילתו של צו זה ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985).

 1 ס״ה התשכ״ד, עמי 175; התשמ״ד, עמי,176.
 2 ק״ת — שיעורי מק״ח, התשמ״ד, עמי 293.

ד לסילוק מ מ  ה
 ההי«ל
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ת ראשונה פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

ר ה׳ ו ר ד׳ פ ר ב׳ שוד• ג׳ טו ו  שור א׳ פ

 ההיטל
 בשקלים

 תתיאוי היהידה
 הפרק או
 הפרט של

 תעריף המכס
 מפרט

 2 2 בשר בקר קפוא מכל הסוגים ק״ג 570

 הוספה שניה
 (סעיף 3(א))

פס הצהרת מלאי  טו
: מנהל דומכס ומע״מ, רחוב אגרון 32, ירושלים ל  א

לפי צו שעת חירום תשלומי חובה עד מדאי ) : הצהרת כדאי ן  הנדו
 של טוכין — 3שר ר,פ־א)(מש׳ 4), התשמ״ה—1985

 אני הח״מ בעל עםק (לציין סוג העסק ומענו) מצהיר בזד• 3׳
 ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985) בשעה 00.01, היה ברשותי/בפיקוחי * מלאי של

 בשר קפוא כמפורט להלן שנועד לשמש בעסקי לצורך השפקה/ייצור/מתן שירותים * :

 המקום שבו
ן ו הטובי נ תס  הו

 יזייח! נדז־זו מכמות
 יזיאור מפורי) ומלא

ן בי  של הסו

 אני מצהיר בזה כי אין ברשותי/בפיקוחי* כל טובין החייבים בתשלום היטל לפי צו זה שלא
 פורט גהצהרתי זו, לא במתסן, לא: בבית־קירוד, לא בבית מלאכה או בבית חרושת, לא: בהשאלה

 אצל לקוחות ולא בכל מקום אחר.

מת המוסמך לזזתוס תם חתי ך יזמ החו  תארי

ספת שלישית  תו
 (סעיף 3(ב))

פס הודעה על מלאי  טו

: מנהל המכס ומע״מ, רחוב אגרון 32, ירושלים  אל

ה עד מדאי ג ו : הודעה עד מדאי כשר קפוא דפי׳ צו שעת הידום (תשלומי ח ן דו  הנ
 של גיוכין — כשר קפוא)(מם׳ 4), התשמ״ה—•1985

 אני הח״מ בעל עסק (לציין סוג העסק ומענו) מצהיר בזה בי
 ביום א׳ באדר התשמ״ה (22 בפברואר 1985) בשעה 00.01, היה ברשותי/בפיקוחי* מלאי של

 גשר קפוא השייך לאהד כמפורט להלן:

ג | בעל הטובין תאריו האתסגד, ״ ק ת נ ו מ ג ן ה בי  תיאור הטו

 בשר בקר קפוא ו

ר לממונו ט ס ו פ  תאריך שם החותם תתיטת ה

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 * מחק את המיותר.

 ל׳ בשבט התשמ״ה (21 בפברואר 1985)
(3—625 » ח ) 

ת 4770, י״ג באדר היתשפ״ה, 6.3.1985 ו  קובץ התקנ



 צו הפיקז׳ח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-־•
 1957 י, ובהסכמת שר האוצר ושר התעשיה והמסחר לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (יציבות מחירים הוראת שעה), התשמ״ה—1985 ־, אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
, יבוא:  התש״ל—1970 3

ספת ת התו פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (סעיף 22)

 טור ב׳
 המחיר המרבי

 בשקלים

2440 

3680 

2300 

1150 

3325 

1665 

1450 

 2180״

ר א׳  טו
 השירות

 1. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד

 2. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים

 3. (א) בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור,
 רכב עבודה או רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר עד

 8000 ק״ג, בתחנת בדיקה מאושרת

 (ב) בדיקה חוזרת

 4. (א) בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
 מעל 8000 ק״ג או אוטובוס, בתחנת בדיקה מאושרת

 (ב) בדיקה חוזרת

 5. בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חפשית והתקנת
 מגופה, בתחנת בדיקה מאושרת

 6. הכנת רכב לפני בדיקה שנתית

 מחילה תחילתו של צו זה ביום י״ד בשבט התשמ״ה (5 בפברואר 1985).

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 אני מסכים.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ג בשבט התשמ״ה (14 בפברואר 1985)
 (חמ ׳281—3)

 אני מסכים.

ן ו ר ל ש א י ר  א
ה והמסחר  שר התעשי

 1 ס״ח החשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 24.

 3 ק״ת התש״ל, עמ׳ 2186; התשמ״ד, עמי 1979.
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