
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ״ו בכסלו התשמ״ו 4880 9 בדצמבר 1985

 עמוד

 תקנות המים(השמעת טענות והצעות על תעריפים למים)(תיקון), התשמ״ו-1985 250

 תקנות מחלות בעלי חיים(מחלת הפה והטלפיים)(תיקון), התשמ״ו-1985 250

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), התשמ״ו״1985 251

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(גרירת רכב וחילוצו)(תיקון מס׳ 3), התשמ״ו-1985 . . . . 252

 כללי רשות השידור(מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ״ו-1985 252

 הוראות מם הכנסה(ניהול פנקסי חשבונות)(הוראת שעה), התשמ״ו-1985 255

 הוראות מס הכנסה(ניהול פנקסי חשבונות)(מס׳ 2) (תיקון מם׳ 2), התשמ״ו-1985 255

 תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם),
260 .  התשמ״ו-1985 .



 תקגות המים (השמעת טענות והצעות על תעריפים למים)
 (תיקון), התשמ״ו-985ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א) ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות
 עם מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה נ 1. בתקנה 1 לתקנות המים (השמעת טענות והצעות על תעריפים למים), התשל׳׳ה-21974

 (להלן - התקנות העקריות), המלים ״במשרדי הרשויות המקומיות שבתחומן יחול התעריף״ _ •
 יימחקו.

 החלפת תקנה 2 2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרסום הודעה 2. עיקרי הצעת תעריף יפורסמו בידי נציב המים בשני עתונים יומיים;

 באותו פרסום יודיע נציב המים מתי והיכן ניתן לעיין בהצעת התעריף המלאה,
 אשר הונחה כאמור בתקנה י.״

 תיקון תקנה 6 3. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״יושב ראש הועדה המייעצת רשאי לבקש

 מנציב המים ארכה של עד 5 ימים למסירת התסקיר כאמור״.

 תיקון תקנה 7 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״לא קיבל נציב המים את התסקיר מן הועדה

 המייעצת תוך המועד האמור בתקנה 6, רשאי הוא להעביר לשר החקלאות את הערותיו בלבד״.

ה נ ח מק י ן י ר  כ״ט בחשון התשמ״ו(13 בנובמבר 1985) א
 (חמ 0-1927 שר החקלאות

 ם״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 169.
 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 494.

ת בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) ת מחלו ו  תקנ
 (תיקון), התשמ״ו-985ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו־22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-
 1985', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), התש״ך-21959 (להלן -

 התקנות העיקריות) -

 (1) בהגדרת ״בהמה״, בסופה, במקום ״וגמלים״ יבוא ״גמלים וחיות בר ממשפחת
 היונקים״;

 (2) בהגדרת ״גופה״, אחרי ״שנשחטה״ יבוא "או שהומתה״.

 תיקון תקנה 7 2. בתקנה 7(1) לתקנות העיקריות, אחרי ״בהמה״ יבוא ״גופה״.

ה נ ח מ ק י ן י ר  כ״ו בחשון התשמ״ו(10 בנובמבר 1985) א
 (חמ 0-1930 שר החקלאות

 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 83.
 ק״ת התש״ך, עמי 227; התשל״ט, עמ׳ 726.
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 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 (להלן ־
 הפקודה), אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על קרקע המהווה חלקי חלקות רישום מקרקעין המפורטים בתוספת, תחולת הפקודה
 כמסומן בצבע אדום בתשריט מס׳ 347/פ/12 ב־2 גליונות הערוך בק.מ. 1:2500 והחתום בידי שר

 התחבורה ביום ב׳ בכסלו התשמ׳׳ו (15 בנובמבר 1985).

 2. העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מלשכות אלה: הפקדת התשריט

 (1) אגף רישום והסדר מקרקעין, מגרש הרוסים, ירושלים;
 (2) ממונה על מחוז חיפה, במשרד הפנים!

 (3) מינהל מקרקעי ישראל, מחוז חיפה, חיפה!
 (4) המהנדס הראשי, רכבת ישראל, חיפה.

ת פ ס ו  ת

 גוש חלקי חלקות

4 ,3 ,1 10019 
13 ,12 ,5 ,4 ,1 10120 

1 10652 
2 ,1 10653 

1 10654 
1 10664 

6 ,5 ,2 ,1 10665 
1 10667 

 ב׳ בכסלו התשמ״ו(15 בנובמבר 1985) ח י י ם ק ו ר פ ו
 (חמ 3-162) שר התחבורה

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40! ס״ח התשי״ג, עמ׳ 144.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת דכג וחילוצו)
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 אני מצווה לאמור:

(להלן תיקון סעיף 1  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(גרירת רכב וחילוצו), התשל״ד-21974
- הצו העיקרי), אחרי הגדרת ״רשיון״ יבוא:

 ״״קורם״ - קורס מקצועי שנותן גוף שאישרה אותו הרשות לפי תכנית שאישרה:״

 2. בסעיף 13(א)(3) לצו העיקרי, המלים ״אשר תכניתו אושרה בידי הרשות״ - יימחקו. תיקון סעיף 13

ו פ ר ו ם ק י י  כ״ובחשוןהתשמ״ו(10 בנובמבר1985) ח
 >חמ 3-711) שר התחבורה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ה, עמ׳ 52.

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 972: התשמ״ה, עמי 843 ו־1258.
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 כללי רשות השידוד (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותו לפי סעיפים 33 ו־35 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965' (להלן - החוק),
 קבע הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:

 1. רשות השידור רשאית לבקש מימון להפקת מישדרי טלויזיה בתחומי הדרמה, התעודה,
 הבידור, האמנויות ומורשת ישראל, כולם או מקצתם, או לרכישתם של מישדרי טלויזיה כאמור,
 ובלבד שלא יתבקש מימון, אף בתחומים אלה, למישדרי חדשות, לענייני היום, לצרכנות או

 למישדרים בעלי אופי מפלגתי-פוליטי.

 הרשאה

 2. המימון של מישדרים כאמור בסעיף 1 יהווה סעיף בתקציבה של רשות השידור,

 3. (א) מליאת הרשות תקים ועדה קבועה לעניין כללים אלה, לפי סעיף 12(ג) לחוק (להלן -
 הועדה).

 (ב) הועדה תהיה בת חמישה חברים שתבחר המליאה מתוכה, ושניים מהם יהיו חברי
 הועד המנהל: המליאה תבחר ביושב ראש הועדה מבין חברי הועדה שהם חברי הועד המנהל.

 (ג) המנין החוקי לישיבת הועדה הוא שלושה מחבריה.

 (ד) המנהל הכללי של הרשות, מנהל הטלויזיה והיועץ המשפטי של הרשות, או באי
 כוחם, ישתתפו בעבודת הועדה בזכות דעה מייעצת.

 (ה) הועדה תרשום החלטותיה לרבות לענין נוסח ההודעות שאושרו לפרסום ולעניין
 הסכומים למימון שאושרו.

 אישור בתקציב
 הרשות

 ועדה קבועה

 4. (א) החליטה הרשות לבקש מימון כאמור בסעיף 1 תכין רשימה של מישדרי טלויזיה
 להפקה או לרכישה (להלן - הרשימה).

 (ב) הרשימה תכלול את שם המישדר או סיווגו ויצויין בה דבר היותו מישדר יחיד, או
 חלק מסדרת מישדרים, ובלבד שלא ייכלל מישדר שהוצאות הפקתו או הבאתו לשידוך שולמו

 במלואן.

 (ג) הרשימה טעונה אישור הועדה הקבועה.

 (ד) ברשימה יצויין הסכום המבוקש לכל תכנית.

 רשימת מישדרים

 5. (א) אישרה הועדה את הרשימה, תפרסם הרשות ברבים את הרשימה ותודיע שהיא
 מבקשת הצעות למימון שלם או חלקי למישדריס שברשימה. בהודעת הרשות יפורטו דרכי הגשת
 ההצעות, והמועדים להגשתן, תוך ציון כי קבלת ההצעות וביצוען כפוף לקבוע בכללים אלה.

 (ב) הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לאשר קבלת הצעות למימון מישדר
 מםויים שלא בדרך פרסום ברבים אלא באמצעות פניה טלפונית למספר מציעים.

 פניה לקבלת
 הצעות

 6. המנהל הכללי של הרשות, לאחר התייעצות עם מנהל הטלויזיה, יגיש לועדה את הצעות
 המימון שנתקבלו ויחווה דעתו בפניה על הצעות המימון.

 הצעות לועדה
 הקבועה

 7. (א) הועדה תדון ותחליט אם לאשר או לדחות הצעות מימון, לבחור ביניהן או להתנות
 תנאים לאישורן או לבחירתן.

 ס׳׳ח התשכ״ה, עמי 100.

 אישור הועדה
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 (ב) לא אושרו כל ההצעות לכל המישדרים שברשימה שפורסמה, רשאית הועדה להורות
 על פניה במישרין למציעים שלא באמצעות פרסום ברבים, ולבקש הצעות מימון למישדרים שלא
 נתקבלה הצעה למימונם, ובלבד שלא יתקבלו הצעות שלא בהתאם למסגרת הסכומים שנקבעה

 ברשימה שפורסמה כאמור.

 8. לא תאושר הצעת מימון במקרים אלה: סייגים לאישור

 (1) למציע יש עניין אישי, מסחרי, או מפלגתייפוליטי בתכנו של המישדר - כולו
 או חלקו, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בו!

 (2) לדעת הועדה עלול להיווצר רושם בציבור כי למציע יש ענין אישי, מסחרי או
 מפלגתי־פוליטי בתכנו של המישדר - כולו או חלקו!

 (3) הצעת המימון היא של גוף מפלגתי־פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין!

 (4) לדעת הועדה יש בהצעה טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת!

 (5) הצעת המציע היא למימון מספר מישדרים, בתקופה מסויימת, העולה על סך 40
 אחוזים מסך כל המישדרים המשודרים שבעדם ניתן לבקש מימון חיצוני באותה

 תקופה, בין אם התקבל בעדן מימון ובין אם לאו!

 (6) הצעת המימון היא ליותר ממישדר אחד במשך יום שידורים אחד, למעט סדרה!

 (7) הצעת המימון היא למספר מישדרים שונים שאינם מהווים סדרה אחת, אך
 משודרים בימים רצופים בשעות זהות!

 (8) ההצעה כרוכה בהקניית זכויות כלשהן במישדר למציע או לאחרים.

 9. (א) לא יתקבלו הצעות מימון אם המציע מתנה את המימון, בין במפורש ובין מכללא, חובת מממן
 בתנאי כלשהו, לרבות מועד השידור, השפעה או הבטחה להשפעה כלשהי על תהליך ההפקה
 והעריכה או הרכישה, נוכחות בשלב כלשהו משלבי ההפקה, הקרנה קודמת לשידור, זכות להעיר
 הערות על התסריט וכדומה! המציע יוכל להתנות את המימון בהתחייבות שלא לשדר את המישדר
 בשבת ובמועדי ישראל, או בכך שיצויין שהצילומים נעשו בימי חול! במקרים חריגים רשאית

 הועדה להיעתר למממן המבקש, מטעמים מיוחדים, שלא יוזכר שמו כמממן השידור.

 (ב) אושרה הצעת מימון, לא יתערב המממן בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור
 בדרך כלשהי ולא יבקש לעצמו השפעה על התהליכים האלה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 (ג) אושרה הצעת מימון, לא יתקשר המממן, בין במישרין ובין בעקיפין, עם אדם
 שהופיע במישדר שהוא מימן, לצרכי קידום עסקיו של המממן, בדרך של שימוש בדמות שהציג

 אותו אדם במישדר הממומן.

 10. (א) הועדה רשאית לאשר הצעות של מספר מציעים למישדר אחד או לסדרת מישדרים מספר מממנים
 ובלבד שהם מישדרים בהפקה מקורית והמנהל הכללי קבע לגביהם כי עלותם גבוהה במיוחד.

 (ב) אישרה הועדה, כאמור, מספר הצעות למישדר אחד, לא יעלה זמן השידור של שמות
 כל המממנים על ארבע שניות לכל מממן.

 11. (א) שם המממן, לרבות פרטי התאגדותו, יוקרנו או ייקראו בידי קריין, או שניהם כאחד, נוסח הודעה
 בתחילת המישדר ובסיומו, בנוסח: ״המישדר שודר/הופק/נרכש בעזרת/בסיוע/במימון של

 חברה/או / ״!
 היה המימון למישדר מקורי, רשאית הועדה לאשר את השימוש בהודעה במלה ״חסות״.
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 (ב) הועדה רשאית לאשר כיתוב שם המממן גם באמצעות השרטוט של האותיות
 (LOGO) המקובל עליו, ובלבד שלא יאושר ציון הסימן המסחרי של המממן או מוצריו בנוסף

 לכיתוב האותיות כאמור.

 (ג) הועדה רשאית לאשר ציון אפיונו המסחרי של המממן לרבות ציון מוצריו, ובלבד
 שלא יאושר תיאור איכותי או השוואתי שמטרתו קידום מכירותיו של המממן.

 (ד) שם המממן יירשם באותיות שגודלן לא יעלה על 2.7 מילימטרים. איפיונו של המממן,
 ציון מוצריו ויתר האותיות המופיעות בהודעה יירשמו באותיות קטנות מהן.

 (ה) רקע שיקופית ההודעה יהיה בצבע אחיד.

 (ו) לא תאושר שיקופית אשר שם המוצר בה הוא דמות טלויזיונית.

 12. (א) נתקבל מימון ונרכש או הופק מישדר בסיועו, רשאית הרשות לשדרו או שלא לשדרו
 לפי שיקול דעתה הענייני; החליטה הרשות שלא לשדר מישדר כאמור, תחזיר למממן את כספו,
 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת המימון עד המדד

 שפורסם לאחרונה לפני החזרתו.

 (ב) י נתקבל מימון ולא נסתיימה ההפקה, או שלא נרכש מישדר במועד שקבעה לכך
 הרשות, רשאית הועדה להאריך את המועד לתקופה סבירה נוספת: לא נסתיימה ההפקה או שלא
 נרכש המישדר גם כעבור התקופה הנוספת, תשיב הרשות למממן את כספו כשהוא צמוד למדד

 המחירים לצרכן, כאמור בתקנת משנה (א).

 13. בכללים אלה, ה׳׳מממך או ה״מציע״ - לרבות כל גוף הנתון לשליטתו או להשפעתו של
 המממן או של המציע.

 14. הרשות תמסור נוסח כללים אלה לכל מי שמציע לה מימון להפקת מישדרי טלויזיה או
 לרכישתם.

 שידור שמומן
 ולא יצא לפועל

 תפוצת הכללים

 15. הועד המנהל יחזור ויבדוק כללים אלה בתום שנה להפעלתם.

 16. כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ״ד-21984 - בטלים.

 נתאשר.
 כ״א בתמה התשמ״ה (10 ביולי 1985)

 (חמ 3-1734)

ן ו נ ה י כ י ן מ ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות יושב ראש רשות השידור

 בדיקה חוזרת

 ביטול

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1008, עמי 2460.
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ס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)  הודאות מ
 (הודאת שעה), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מם הכנסה' אני מורה לאמור:

 1. (א) נישום יסכם ליום י׳׳ט בטבת התשמ״ו(31 בדצמבר 1985) את התנועות בכל ספרי נוהל מעבר
ו לרישום בשקלים מ ש ר י  החשבונות; סיכומים אלה יתורגמו משקלים לשקלים חדשים והסכומים בשקלים חדשים י

 חדשים
 בדיו אחרי הסיכומים בשקלים.

 (ב) נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה יערוך ליום י״ט
 בטבת התשמ״ו(31 בדצמבר 1985) מאזן תנועות ויתרות בשקלים ובשקלים חדשים, והיתדות

 בשקלים חדשים יירשמו בספרי החשבון.

 2. כללו סיכום או יתרה, כאמור בסעיף 1, שבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או עיגול סכומים
 יותר באגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - בטל.

 3. ניתן להשתמש בטפסים של תיעוד שהוכנו בשקלים לצורך רישום פעולות בשקלים סיממ תיעוד
 חדשים, אם תוטבע עליהם חותמת ״שקלים חדשים״.

 י״ד בכסלו התשמ״ו(27 בנובמבר 1985) י א י ר ר ב י נ ו ב י ץ
 ,.(חמ 3-308) נציב מס הכנסה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״ה, עמי 93.

(מסי 2) ת) ו נ ס הכנסה (ניהול פנקסי חשבו  הודאות מ
 (תיקון מסי 2), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה' אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 1 להוראות מס הכנסה(ניהול פנקסי חשבונות)(מם׳ 2),התשל״ג-21973 (להלן - תיקון סעיף 1
 ההוראות העיקריות) -

 (1) אחרי הגדרת ״תעוד חוץ״ יבוא:

 ״״תקבול״ - כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך
 קבלתו, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו״.

 (2) במקום הגדרת ״פעולה״ יבוא:

 ״״פעולה״ - כל פעולה המשפיעה על הרכוש, על ההון, על ההתחייבויות או על
 התוצאה העסקית של עסקו של הנישום, לרבות תקבול, מכירה או מתן שירות,

 משלוח טובין והובלת טובין:״.

 2. בסעיף 5 להוראות העיקריות, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: תיקון סעיף 5

 ״(ג) חשבונית שנערכה על־פי סעיף 9 ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין
 או לגמר השירות וצוינו עליה המלה ״נפרע״ והפרטים הנדרשים בסעיף קטן(ב), תשמש
 גם כשובר קבלה: חשבוניות שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

 ו

 (ד) עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם.״

 1 דיני מדינת.ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 43.

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 626; התשמ״ה, עמי 1260.
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 בסעיף 8 להוראות העיקריות -
 (1) בדישה, במקום ״טובין מהעסק״ יבוא ״מן העסק של טובין שהעם מלאי בעסקו של
 הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של

 אדם אחר.״

 (2) בסופו יבוא: ״תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים
 עוקבים נפרדת״.

 תיקון סעיף 8 3.

 4. במקום סעיף 17 להוראות העיקריות יבוא:

 ״מועד עריכת 17. תעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות

ד שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, ובלבד שלגבי שירות שניתן בחלקים, ו ע ת  ה

 ייערך התעוד על כל חלק שניתן, ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן
 להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.״

 החלפת סעיף 17

 5. בסעיף 19א (א) להוראות העיקריות, אחרי ״תקבול במזומן״ יבוא ״בספר הקופה, בספר
 תקבולים ותשלומים, או ביומן הרופא כמשמעותו בתוספת ו׳״.

 תיקון סעיף 19א

 בתוספת א׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 (ג) -

 (1) בפסקה (1), במקום ״ספר קופה״ יבוא ״ספר תקבולים ותשלומים״!

 (2) אחרי פסקה (10) יבוא:

 ״(11) תיק תעוד חוץ.״

 תיקון תוספת א׳ 6.

 תיקון תוספת ב׳ 7. בתוספת ב׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2(ג), בפסקה(4), בסופה יבוא: ״זולת אם נרשם

 המכר בסרט קופה רושמת כאמור בפסקה (5)!״.

 תיקון תוספת ג׳ 8. בתוספת ג׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 -

 (1) בסעיף קטן (ב) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״ספר קופה״ יבוא ״ספר תקבולים ותשלומים״:

 (ב) אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) תיק תעוד חוץ.״

 (2) בסעיף קטן (ג), פסקאות (3) עד (5) יסומנו (4) עד (6) כסדרן ולפניהן יבוא:

 ״(3) חשבוניות; תלוש מכירה של קופה רושמת כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א׳
 שבסעיף 36 להוראות אלה ייחשב כחשבונית לגבי מכר בסכום שאינו עולה על 150

 שקלים חדשים!״

 תיקון תוספת ד׳ 9. בתוספת ד׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2(ב), אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(9) תיק תעוד חוץ.״

 תיקון תוספת ה׳ 10. בתוספת ה׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״>5) תיק תעוד חוץ.״

 256 קובץ התקנות 4880, כ״ו בכסלו התשמ״ו, 9.12.1985



 תיקון תוספת ז׳

 תיקון תוספת ח׳

 תיקון תוספת ט׳

 11. בתוספת ו׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2 _ תיקון תוספת ו׳

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) תיק תעוד חוץ״!

 (2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (2), אחרי ״תאריך הטיפול״ יבוא ״תיאור הטיפול״.

 •0¡ 12. בתוספת ז׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2, אחרי פסקה (6) יבוא:
 ״(7) תיק תעוד חוץ.״

 13. בתוספת ח׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2(ב), אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) תיק תעוד חוץ.״

 14. בתוספת ט׳ להוראות העיקריות -

 (1) בסעיף 2, אחרי פסקה (6) יבוא:
 ״(7) רשימת מלאי לסוף שנת המס;

 (8) וזיק תעוד חוץ.״

 (2) בסעיף 4, הסימון(א) - יימחק, פסקאות(1) עד(5) יסומנו(3) עד(7) כסדרן, ולפניהן
 יבוא:

 ״(1) תיאור העסקאות שהוצעו ותאריכי ההצעות;

 (2) דמי התיווך, אם נקבעו מראש:״

 (3) סעיף קטן (ב) - בטל.

: תיקון תוספת י׳ א ו ב  < 15. בתוספת י׳ להוראות העיקריות, בסעיף 2(ב), אחרי פסקה (7) י

 ^ ״(8) תיק תעוד חוץ.״

 16. בתוספת י׳ייא להוראות העיקריות, בסעיף 2 - תיקון תוספת י״א
 (1) בסעיף קטן (ב) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״ספר קופה״ יבוא ״ספר תקבולים ותשלומים;״
 (ב) אחרי פסקה (8) יבוא:
 ״(9) תיק תעוד חוץ.״

 (2) בסעיף קטן (ג) -
 (א) בפסקה (2), בםופה יבוא ״לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת!״

 (ב) פסקאות (3) עד (7) יסומנו *4) עד (8) כסדרן, ולפניהן יבוא:
 ״(3) סרט קופה רושמת:״

 17. בתוספת י״ב להוראות העיקריות - תיקון תוספת י״ב

 (1) בסעיף 2 -
 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) ברישה, במקום ״110,000,000 שקלים״ יבוא ״160,000 שקלים חדשים״:
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 (2) פסקאות (4) עד (6) יסומנו (5) עד (7) כסדרן ולפניהן יבוא:
 ״(4) שוברי קבלה:״

 (ב) בסעיף קטן (ב) -
 (1) פסקאות (6) עד (10) יסומנו (7) עד (11) כסדרן, ולפניהן יבוא:

 ״(6) שוברי קבלה״:

 (2) אחרי פסקה (11) יבוא:
 ״(12) תיק תעוד חוץ.״

 (ג) בסעיף קטן(ג), פסקאות (2) עד (5) יסומנו(3) עד (6) כסדרן, ולפניהן יבוא:
 ״(2) שוברי קבלה״;

 (ד) בסעיף קטן (ד) -
 (1) בפסקה (1), במקום ״750 דונם״ יבוא ״375 דונם״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״350 דונם״ יבוא ״200 דונם״ ובמקום ״750 דונם״
 יבוא ״375 דונם״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״350 דונם״ יבוא ״200 דונם״:

 (ה) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
 ״(ה) לגבי חקלאי יראו ברישום נאות:

 (1) רישום בחשבון או בחשבונות המנוהלים במערכת החשבונות
 של אגודה שיתופית חקלאית או במערכת חשבונות של אדם אחר

 המבוקרת בידי רואה חשבון או ברית פיקוח בשל:

 (א) פעולות השיווק המאורגן והאספקה המאורגנת שבוצעו
 באמצעות האגודה כאמור:

 (ב) פעולות עסקיות אחרות של החקלאי, בתנאי שהרישום
 בתעוד ובספרים ייעשה בהתאם לכללים שבנספח לתוספת זו.
 (2) רישום בחשבון או בחשבונות המנוהלים במערכת החשבונות
 של אגודה שיתופית חקלאית המבוקרת בידי רואה חשבון או ברית
 פיקוח, או במערכת חשבונות של אדם אחר המבוקרת בידי רואה

 חשבון, בשל עיבוד פרדסים או מטעים אחרים.״

 (ו) בסעיף קטן (ו), במקום ״בסעיפים 2(א)(4), 2(א)(5), 2(ב)(6), 2(ב)(7)
 ו־2(ג)(2)״ יבוא ״בסעיפים 2(א)5, 2(א)(6), 2(ב)(7), 2(ב)(8), ו־2(ג)(3)״:

 (2) בסוף התוספת יבוא:

 ״ נספח

ות של חקלאי במערכת חשבונות  כללי רישום פעולות עסקי
ת  של אגודה שיתופית חקלאי

 1. פתיחת חשבונות

 לרישום הפעולות העסקיות של החקלאי שאינן פעולות שיווק מאורגן או אספקה מאורגנת
 ייפתחו במערכת החשבונות של האגודה השיתופית החקלאית החשבונות הבאים:

 (1) חשבון מכירות חברים - לכל חבר בנפרד:

 (2) חשבון קניות חברים - לכל חבר בנפרד.
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 2. התעוד

 (1) האגודה תנפיק לחבריה פנקסי חשבוניות ושוכרי קבלה כרוכים וממוספרים בסדרת
 מספרים עוקבים נפרדת מהתעוד שבשימוש האגודה. על החשבוניות ועל שוברי הקבלה
 כאמור תוטבע, בנוסף לשם האגודה ומספרה אצל רשם האגודות השיתופיות, חותמת עם

 שם החבר ומספר תעודת הזהות שלו.

 (2) האגודה תנהל רישום שוטף של פנקסי התעוד שנמסרו לחברים: הרישום ינוהל בספר
 כרוך, סמוך למסירת פנקסי התעוד בציון: התאריך, שם החבר, סוג התעוד, כמות

 הפנקסים, המספרים הסידוריים של התעוד, חתימת המקבל.

 (3) האגודה תקיים מעקב אחר החזרת החשבוניות ושוברי הקבלה לרישום במערכת
 החשבונות.

 (4) הרישום בשל מסירת פנקסי תעוד לחברים ובשל המעקב אחר החזרתם לרישום
 במערכת החשבונות, מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של האגודה.

 3. נוהל רישומ פעולות עסקיות

 (1) חקלאי המבצע מכירה או מקבל תקבול שלא במסגרת השיווק המאורגן של האגודה
 יערוך תעוד מתאים כנדרש בפרק ב׳, ובמועד שנקבע בסעיף 17. לצורך זה ישתמש

 החקלאי בפנקסי התעוד שסיפקה לו האגודה.

 (2) התעוד כאמור ייערך ב־3 עותקים לפחות, שמהם אחד יימסר לקונה או למשלם, אחד
 יועבר לרישום לאגודה ואחד ישאר כרוך בפנקס.

 (3) העתקי התעוד שנערך כאמור יועברו לרישום לאגודה תוך 10 ימים מיום עריכתם.״

 18. בתוספת י״ד להוראות העיקריות, בסעיף 2 - תיקו! תוספת י״ד

 (1) בסעיף קטן (ב) -
 (1) בפסקה (1), במקום ״ספר קופה״ יבוא ״ספר תקבולים ותשלומים״:

 (2) אחרי פסקה (8) יבוא:
 ״(9) תיק תעוד חוץ.״

 .(2) בסעיף קטן (ג) -
 (1) בפסקה (1), במקום ״ספר קופה״ יבוא ״ספר תקבולים ותשלומים״;

 (2) אחרי פסקה (6) יבוא
 ״(?) תיק תעוד חוץ.״

: תיקון תוספת ט״ו א ו ב  19. בתוספת ט״ו להוראות העיקריות, בסעיף 2(ב), אחרי פסקה (6) י

 ״(7) תיק תעוד חוץ.״

 20. בתוספת ט״ז להוראות העיקריות - תיקון תוספת ט״ז

 (1) בסעיף 1 -

 (א) בהגדרת ״יהלומן״, בסופה יבוא ״או באבני חן״;
 (ב) בהגדרת ״עיבוד יהלומים״, אחרי ״יהלומים״ יבוא ״או אבני חן״;

 (ג) אחרי הגדרת ״עיםקה״ יבוא:
 ״״אבני חן״ - אודם, ברקת או ספיר״.
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 (2) בסעיף 2 -
 (א) בסעיף קטן(ב), פסקאות (2) עד(5) יסומנו(3) עד(6) כסדרן, ולפניהן יבוא:
 ״(2) יהלומן כאמור בפסקה (1) ינהל במקום ספר קופה, ספר תקבולים

 ותשלומים״.

 (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
 ״(ג) יהלומן העוסק בעיבוד אבני חן או במסחר בהן, ינהל רישום תנועת אבני
 חן בעסקו! רישום כאמור ינוהל בקראטים לגבי כל סוג של אבני חן בנפרד,

 ויכלול ׳לפחות:
 (1) כל כניסת אבני חן גלמיות לעסק וכן יציאתן מן העסק!

 (2) כל כניסת אבני חן מלוטשות לעסק וכן יציאתן מן העסק! לענין
 זה, ייראה גמר עיבוד אבני חן ככניסת אבני חן מלוטשות לעסק.״

 תחילה 22. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986).

ץ י ב ו נ י ב ר ר י א  י״ד בכסלו התשמ״ו(27 בנובמבר 1985) י
 >חמ 3-308) נציב מס הכנסה

ות בריאות הציבוד (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם,  תקנ
 עיבודם ושיווקם), התשמ״ו-985ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-1983',
 אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״דג טחון״ - דג שעבר תהליך טחינה, עם או בלי תבלינים:

 ״מוצר דג טחון״ - קציצת דג או מוצר מזון המכיל דג טחון או פתיתי דג!

 ״פתיתי דג״ - חלקי דג שהופרדו מעצמות של דג בעזרת מכונה מיוחדת למטרה זו!

 ״קציצת דג״ - דג טחון או פתיתי דג מעוצבים בידי יצרן בכל דרך או צורה, בין אם הם מצופים או
 מכילים פירורי לחם או מצה טחונה ובין אם לאו, בתנאי שלא עברו טיפול בחום!

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה, כולן
 או מקצתן!

 ״מפעל״ - מקום לייצור מוצרי דג טחון, לרבות מקום שבו מחזיקים חמרי גלם הדרושים לייצור
 מוצרי דג טחון!

 ״שיווק״ - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה!

 ״דגים״ - כהגדרתם בתקנות בדיקת דגים!

 ״דג מדיג מקומי״ - דגי בריכות, אגמים, נחלים, ודגים שנדוגו בתחום המים הטריטוריאליים של
 ישראל!

 ״דגי יבוא״ - דגים שהובאו לישראל כדין במצב קפוא ואושרו למאכל בידי הרשות המוסמכת לפי
 תקנות בדיקת דגים:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 750.
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 תנאים מוקדמים
 לייצור מוצרי

 דג טחון

 ׳׳תבלין״ - צמח או חלקי צמחים המוספים למזון לשיפור טעמו או ריחו בלבד, בין שעברו תהליך
 של עיבוד פיסיקלי כגון יבוש, ובין שלא עברו, ובלבד שלא עברו תהליך של פירוק כימי:

ל של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח! ל ה  ׳׳ניקוי״ - ת

 ״תקנות בדיקות דגים״ - תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א-1981'•.

 2. לא ייצר אדם מוצר דג טחון אלא מדגים שהתקיימו בהם תנאים אלה:

 (1) הדגים הם ללא ראש, זימים, קשקשים, זנב, סנפירים, קרום בטן או אברים
 פנימיים אחרים:

 (2) לדגים צבע וריח האופיינים להם:
 (3) הדגים אינם נושאים עליהם סימנים של עובש, רקבון, עיפוש או חבלה:

 (4) הדגים רחוצים ונקיים.

 ייצור מוצרי
 דג טחון

 מקום הייצור

 תהליך ייצור

 (א) לא ייצר אדם מוצר דג טחון, לא יחזיקם ולא ישווקם אלא בהתאם להוראות תקנות

 (ב) לא ייצר אדם מוצר דג טחון שאינו ראוי למאכל אדם, לא יחסינו ולא ישווקו.

 (ג) לא ייצר אדם מוצר דג טחון, לא יחסינו ולא ישווקו אם נמצא בו אחד מאלה:

 (1) 5.0'בספירה כללית, חידקים במספר העולה על 10x ב־1 גרם:

 (2) יותר מ־100 חידקים מסוג סטפילוקוקים, אוראום קואגולז חיובי ב־1 גרם:

 (3) 1.0^יותר 10x חידקים מסוג קוליפורמים ב־1 גרם:

 (4) חומר זר או גוף אחר, חומר כימותראופוטי, חומר משמר, חומר טוקסי, חומרים
 מעכבים, חמרי צבע או חומרים נותני צבע לרבות תבלינים נותני צבע:

י  (5) חנקן נדיף -

 יותר מ־20 מ״ג ל־100 גרם בדגים ממים מתוקים:
 יותר מ־30 מ״ג ל־100 גרם בדגי ים.

 לא ייצר אדם מוצר דג טחון אלא במקום המיועד למטרה זו בלבד.

 (א) בשעת ייצור מוצר דג טחון לא תעלה הטמפרטורה בחדרי העבודה על 16 מעלות

 (ב) לא ייצר אדם מוצר דג טחון אלא בתהליך אחד רצוף.

. 3 

 אלה.

.4 

.5 
 צלזיוס.

 (ג) היתה הפסקה בפעולת הייצור שארכה למעלה מחצי שעה יועבר הדג למיתקן קירור
 שבו הטמפרטורה לא תעלה על 0 מעלות צלזיוס.

 (ד) מיד לאחר האריזה יוקפא מוצר הדג הטחון במיתקן להקפאה המצוייד ברישום
 אוטומטי של הטמפרטורה, ובתהליך הקפאתו תגיע הטמפרטורה במרכזו ל־18 מעלות צלזיוס

 מתחת לאפם כאשר קצב הקירור הוא לפחות כלהלן:

 תוך שעתיים, 8 מעלות צלזיוס מתחת לאפם:
 תוך 24 שעות, 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1234; התשמ״ד, עמי 594.
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 החזקת דגים 7. (א) לא יחזיק אדם במפעל דגים או מוצרי דג טחון אלא בכלים ובאבזרים שלמים, נקיים

ו ומחוטאים, העשויים מחומר שאינו מחליד ואינו עלול להזיק לבריאות. י ח ג ט י י ר צ ו מ  ו

 (ב) לא יניח אדם במפעל כלים המכילים דגים או מוצרי דג טחון אלא על מדפים מוגבהים
 ב־30 ס׳׳מ לפחות מהרצפה.

 (ג) לא יחזיק אדם מוצר דג טחון אלא בטמפרטורה שאינה עולה על 18 מעלות צלזיוס
 מתחת לאפס. ^

 ייצור קציצות 8. - (א) לא ייצר אדם מוצר דג טחון, קציצת דג או תערובת לקציצות דג, לא יכינם ולא

מ . ישווקם אלא מסוג אחד של דגים. י ג  ד

 (ב) לא ייצר אדם קציצת דג או תערובת לקציצת דג, לא יחםינה ולא ישווקה אלא אם כן
 הרכבה כמפורט בטור ב׳ בתוספת הראשונה ומקור הדג הוא כמפורט בטור א׳ לצדו.

 (ג) לא יוסיף אדם לקציצת דג כל חומר זולת חמרים המפורטים בתוספת השניה, או חומר
 אחר שאישר המנהל בכתב ובתנאים שקבע.

 אריזה 9. לא ישווק אדם ולא יחזיק מוצר דג טחון אלא אם כן הוא ארוז באריזה סגורה ונקיה העשויה

 חומר בלתי חדיר לנוזלים, לשומנים או לצבעי הדפסה, ושאינו עלול להזיק לבריאות.

 סימון האריזה 10. האריזה של מוצר דג טחון תסומן לפי תקן ישראלי 1145 מיולי 1982 (סימון מזון ארוז

 מראש)3 (להלן - תקן 1145) ובנוסף יפורטו:

 (1) שם המוצר לרבות הכינוי המקובל של הדג לפי קביעת המנהל והשם המקובל
 של צורת העיבוד, דהיינו: טחון, קציצות או פתיתי דג: י

 (2) שם המקום לפי קביעת המנהל שבו נדוג הדג!

 (3) תאריך הייצור בגלוי! י

 (4) התאריך האחרון המומלץ לשימוש בציון יום, חודש ושנה, בתנאי שלא יעלה £
 על 60 ימים מיום הייצור!

 (5) ההוראות הבאות:

 ״ראוי למאכל רק כשנרכש במצב קפוא״!
 ״יש להחזיק במצב קפוא עד השימוש״;

 ״אין להפשיר ולהקפיא שנית״:
 ״מיועד למאכל רק לאחר טיגון או בישול יסודי״;

 • (6) הפרטים לפי פסקאות (3) ו־(4) יכול שיודפסו על גבי פתק שהודבק לאריזה
 ושאינו ניתן להורדה או להחלפה.

 איסור שיווק 11. לא ישווק אדם מוצר דג טחון שפג התאריך האחרון המומלץ לשימוש בו, לא יחסינו ולא

 יחזירו ליצרן.

 איסור סימון 12. לא יסמן אדם מוצר דג טחון במלים ״יצוא״, ״סחורות יצוא״, ״איכות יצוא״ או כיוצא

״ באלה. א י צ י " ה ל מ  ב

 י׳׳פ התשמ״ג, עמ׳ 135.
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 13. (א) לא יחזיק יצרן במפעל חומר אריזה מסומן בשם שאינו שמו של אותו יצרן או שאינו החזקת חמרי
ה י י י  מסומן בהתאם להוראות תקנות אלה. א

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן להחזיק במפעלו חומר אריזה שצויין
 עליו שמו של אדם אחה בהתאם לתנאים שבסעיף 5.3 לתקן 1145.

ר המשקל באריזה ח  .^ 14. מוצר דג טחון יארז בחבילות של 250 גרם, 500 גרם או 1000 גרם נטו, או משקל א
 שהמנהל התירו בכתב.

 15. לא יפתח אדם, זולת צרכן, אריזה של מוצר דג טחון. איסור פתיחת
 אריזה

 16. (א) בדיקת מוצר דג טחון לענין תקנה 3(ג)(1),(2), (3) תיעשה בהתאם לשיטות בדיקה שיטות בדיקה
 המצויינות בתקן ישראלי 885 (שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון)4 או כל תקן ישראלי

 שיבוא במקומו.

 (ב) הבדיקה לצורך קביעת טריות בדגים טחונים לענין תקנה 3(ג)(5) תהיה בהתאם
 לשיטה המצויה בתקן ישראלי 841 ממרס 1973 (שימורי דגים: קרפיון במתכונת מסורתית

 (געפילטע פיש))5 או כל תקן ישראלי שיבוא במקומו.

 (ג) הבדיקה לצורך קביעת אחוז החלבון, המים והאפר תהיה בהתאם לתקן ישראלי 497
 מינואר 1964 (בדיקות בשר ומוצריו)6 או כל תקן ישראלי שיבוא במקומו.

 (ד) הבדיקות לענין תקנה 3(ג)(4) יהיו בהתאם לשיטות המקובלות או כפי שהורה
 המנהל.

 17. תקן ישראלי שצוין בתקנות אלה הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית של משרד הבריאות הפקדת תקנים
 וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהלשכות פתוחות לקהל.

 $ 18. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תחילה

ת ראשונה פ ס ו  ת
 (תקנה 8 (ב))

ת לקציצת דג ב ו ר ע ב קציצת דג או ת כ ר  ה

 טור א׳ טור ב׳
 מקור הדגים ההרכב לפי בדיקה

 אחוז חלבון אחוז מים אחוז שומן אחוז אפר
 מזערי מרבי מרבי מרבי

 מים מתוקים 14.0 70.0 15.0 5.0

 ים 16.0 75.0 8.0 4.0

 4 י״פ החשמ״ג, עמי 2572 ו־2602.

 5 י״פ התש׳׳ם, עמ׳ 221.

 6 י״פ התשמ״ג, עמ׳ 2572.
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 תוס&ת שניה
 (תקנה 8(ג))

 חמרי תופפת לקציצת דג

 חלק א׳: חומרים מוספים

י  חומר התאמה לתקן שיעור מרב

 1. עמילן למאכל תקן ישראלי 331 עד 1.5%

כר תקן ישראלי 7356 (לפי הצורך)  2. סו

G (לפי הצורך) R A S או F . C . C ,3. סוכרים מאושרים (סכרוזה 
 גלוקוזה, דקסטרוזה)

 עד 0.5%
 עד 0.5%
 עד 0.5%
 עד 0.5%
 עד 0.5%
 עד 0.5%

ת בריאות הציבור ו  בהתאם לתקנ
ם ן)(יסודות מתחלבי ו  (מז
 ומייצגים במצרכי מזון),
- ן ל ה ל ) 8 1966-  התשכ״ו
ם ת יסודות מתחלבי ו נ ק  ת

 ומייצגים)

 4. פוספטים -
Disodium Phosphate .1 

Monosodium Phosphate .2 

Sodium Hexametaphosphate .3 

Sodium Tripolyphosphate .4 

Sodium Pyrophosphate .5 

Sodium Acid Pryophosphate .6 

 5. קמח מצה, קמח תירס, פירורי לחם

ן (לפי הצורך) ן או תמצית תבלי  6. תבלי

 (לפי הצורך)
ת יסודות ו ם לתקנ א ת ה  ג

ם ומייצגים  מתהלכי
תר לשימוש גמזון ר צמחי, שהו  7. חומר ממקו

 (לפי הצורך)
 תקן ישראלי 9411: המלח יהיה

 ממינים 102.1 או 102.2
 8. מלח למזון

ת פיסטור ביצים (לפי הצורך) ו ות או ביצים בהתאם לתקנ ת טרי ו ל ו ג נ ר  9. גיצי ת
ת העם ו א י ר ת ג ו נ ק ת  כמשמעותן ג

 (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייגושן,
, התשל״ט-°1979> (  הקפאתן והשימוש גהן

ר ביצים) ת פיסטו ו נ ק  (להלן - ת
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