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 עמוד

 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לעובד״ ופטור ממס הכנסה), התשמ״ג—1983 . 858

 צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״ג—1983 862

 תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות) (תיקון),
879 . .  התשמ״ג—1983 .

79sr . . 1983—צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לכיש) (תיקון, התשמ״ג( 



 תקנות עידוד החסכוןץחכגיות חסכון ״לעובד״ ופטור ממס הכנסה),
 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), (ב) ו־(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למילוות, התשט׳׳ז—11956 (להלן — החוק), ובאישור וועדת הכספים

:  של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות אלה —

 ׳׳תכנית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים בתוספת הראשונה, שאישר שר האוצר,
 בשם שבחר הבנק והכולל ״לעובד״.

 ״תחילת תקופת החסכון״ — כאמור בסעיף 2(ג)(1) לתוספת השניה.

 2. לענין הנחה ופטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים להפקדת
 פקדון וניהולו בתכנית יהיו כמפורט בתוספת השניה.

 3. הריבית, הפרשי ההצמדה והמענק המשתלמים לחוסך בתכנית יהיו פטורים ממס
 אם עברו שלוש שנים לפחות מתחילת תקופת החסכון.

(27 בינואר 1983). ג  4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בשבט התשמ״

 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

ן ו כ ס ת ח ו י נ כ ם ת י ל י ע פ מ ם ה י ק נ ב ת ה מ י ש  ר

 1. בנק לאומי לישראל בע״מ

 2. בנק הפועלים בע״מ

 3. בנק איגוד לישראל בע״מ

 4. בנק ערבי־ישראלי בע״מ

 5. בנק עליה—לאומי בע״מ

 6. בנק אמריקאי ישראלי בע״מ

 7. בנק כללי לישראל בע״מ
 8. בנק עין חי בע״מ

 9. בנק מסד בע״מ
 10. בנק דיסקונט לישראל בע״מ
 11. בנק ברקליס דיסקונט בע״מ

 12. בנק המזרחי המאוחד בע״מ

 13. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ

 14. בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ

 15. בנק אוצר החייל בע״מ

 16. בנק יהב לעובדי המדינה בע״מ

 1 סייח התשט״ז, עמי 52¡ התשל״ו, עמי 159.
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 17. בנק צפון אמריקה ב^״ם

 18. קופת אשראי וחסכון פ״ת, אגודה הדדית בע״מ

 19. קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה, אגודה שיתופית בע״מ

 20. בנק למימון ולסחר בע״מ

 תוספת שניה
 (סעיף 1)

 1. בתוספת זו — הגדרות

 ״חוסך״ — מקבל משכורת למעט תאגיד.

 ״מעביד״ — למעט —

 (1) מעביד אשר חייב בקיצבת פרישה לעובדיו על־פי חיקוק;

 (2) מעביד שהוא רשות מקומית או מוסד ציבורי אחר אשר לפי תנאי העבודה
ד חובת ביטוח פנסיה מקיפה לעובדיו ללא ניכוי משכרם,  הנהוגים בו חלה על המעבי

 או חובת תשלום קיצבת פרישה לעובדיו.

ת וירקות) שקבעה מ י  ״מדד״ או ״מדד מחירים לצרכן״ — מדד המחירים לצרכן (כולל פ
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על־ ידי כל מוסד ממשלתי אחר,
 לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם
; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה  בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

ית  2. (א) הצטרפות תנאי התכנ
 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984)

 או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות.

 (ב) הפקדות

 (1) ההוסך יפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית, מידי חודש, סכום בשיעור
 קבוע ממשכורתו החדשית, ובלבד שלא יעלה על \0/5° ולא יפחת מ־1%;

 שיעור ההפקדה החדשית ניתן לשינוי בכל עת.

די חודש, סכום בשיעור קבוע  (2) בנוסף לחוסך רשאי מעבידו להפקיד, מי
 ממשכורתו החודשית של החוסך, ובלבד שהפקדת המעביד לא תעלה על
; ההפ ת ד ניתן לשינוי בכל ע  ;40% מהפקדת החוסך; שיעור הפקדת המעבי

 קדה תיחשב כהכנסה לצורך חישוב המס על הכנסתו של החוסך.

 (3) סכום ההפקדה החודשי יעוגל כלפי מעלה לשקל הקרוב.

 (4) החוסך והמעביד רשאים להפקיד, עד יום כ״ה בטבת התשמ״ד (31
 בדצמבר 1983), בנוסף להפקדותיהם החדשיות, סכום הד פעמי שלא יעלה

 על סכומן של עשר הפקדות חדשיות.

 (ג) תל!ו8ת הזזהכוז

 (1) תחילת תקופת החסכון תהיה —

 (א) היום ה־16 בחודש — כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא
 עד ה־15 באותו חודש
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 (ב) היום 'האחרון בחודש כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא
 החל ב־16 באותו חודש.

 (2) תום תקופת החסכון — יהיה היום ה־25 בחודש שבו תמו 15 שנים
 מתחילת תקופת החסכון.

 (ד) חישוב ההצמדה

: ן  ההפקדות והריבית עליהן יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להל
 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת
ית (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת  החסכונות מהתכנ
 המדד שנתפרסם לחודש שבו הופקדה הפקדה כלשהי (להלן — המדד היסודי)
 יוגדלו ההפקדות והריבית עליהן בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

 (ה) חישוב הריבית
 (1) כל הפקדה שתופקד עד ה־15 בחודש תישא ריבית מיום ההפקדה ועד
 היום האחרון באותו חודש בשיעור של 80% מ״ריבית חח״ד יציגה״ —
 אותה קבע בנק ישראל; ריבית זו תצורף לכל הפקדה כאמור, ויראו אותה

 כהפקדה לכל דבר וענין.

 (2) כל הפקדה תישא ריבית לפי ריבית דריבית שנתית בשיעור שיקבע
 הבנק אך שלא יפחת מ־2% לשנה.

: ך  (3) התקופה לחישוב הריבית לפי פסקה (2) תהיה כ
 (א) תחילתה ביום האחרון בחודש שבו הופקד הכסף;

 (ב) סופה יהיה לגבי כספים שהוצאו מהתכנית עד ה־15 בחודש —
 ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהוצאו מהתכנית למן ה־16

 בחודש — ביום ה־16 באותו חודש.

 (4) הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 (ו) מענק
 חוסך שימשוך את כספי החסכון לאחר תום עשר שנים מתחילת תקופת
 החסכון יזוכה במענק בגובה !10% מסך ההפקדות בתוספת הריבית והפרשי

 ההצמדה שהצטברו עליהן.

 (ז) פטור ממש

 ההכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה וממענק שיקבל הוסך במסגרת התכנית
 תהיה פטורה ממס, אם חסך בתכנית במשך שלוש שנים לפחות מתחילת

 תקופת החסכון.

 (ח) פיגור כהפקדות הזז דש יו ת
 לא הפקיד החוסך בתכנית במשך ארבעה חדשים רצופים, לא יהיו החוסך
 ומעבידו רשאים להפקיד תשלומים נוספים בחשבון החסכון בתכנית, אולם

 יתר תנאי התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

ת י  (ט) הוצאת החסכונות מהתכנ
 (1) בתום תקופת החסכון יעמדו לרשות החוסך הסכומים שהפקיד ושמע־
 בידו הפקיד עבורו בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה ומענק המגיעים לו
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 עליהם, והוא לא יהיה זכאי לריבית או להפרשי הצמדה כלשהם בעד התקופה
 שלאחר תום תקופת החסכון. 1

 (2) החוסך רשאי למשוך סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה
 לבנק 30 ימים מראש, אולם לא יורשה חוסך להוציא רק הלק מכספי החסכון,

 אלא אם כן הותר הדבר בתקנות אלה.

 (3) החוסך אינו רשאי למשוך סכומים שהפקיד מעבידו עבורו וכן הריבית
 והפרשי ההצמדה שהצטברו עליהם לפני תום שלוש שנים מתחילת תקופת
 החסכון. סכומים אלה ישארו בתכנית עד תום שלוש שנים לפחות מתחילת

 תקופת החסכון ותנאי התכנית יחולו עליהם.

 (4) משך החוסך את כספי החסכון לפני תום שנתיים מתחילת תקופת
 החסכון תבוטל זכותו להצמדה, אולם לא יזוכה בריבית דריבית שנתית

 בשיעור של 30% לשנה לפחות,, והכל בכפוף לאמור בפסקה (3).

 (5) משך החוסך את כספי החסכון לאחר תום שנתיים מתחילת תקופת
י תום ארבע שנים ממועד זה, תבוטל זכותו לריבית והוא  החסכון אך לפנ

 יזוכה בהצמדה כאמור בסעיף קטן (ד), והכל בכפוף לאמור בפסקה (3).

 (6) משך החוסר את כספי החסכון לאחר תום ארבע שנים מתחילת תקופת
 החסכון אך לפני תום שמונה שנים ממועד זה, יזוכה בהצמדה ובריבית

 כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה).

 (7) משך החוסך את כספי החסכון לאחר תום שמונה שנים מתחילת תקופת
 החסכון אך לפני תום עשר שנים ממועד זה, יזוכה בהצמדה ובריבית כאמור
 בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה) וכן במענק בגובה >5% מסך ההפקדות בתוספת

 הריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו עליהן.

 (8) משך החוסך את כספי החסכון לאחר תום עשר שנים מתחילת תקופת
 החסכון יזוכה בהצמדה, ריבית ומענק כאמור בסעיפים קטנים (ד),-(ה) ו־(ו).

 (9) חוסך שהגיע לגיל פרישה ומשך את - כספי החסכון לאחר תום חמש
 שנים מתחילת תקופת החסכון אך לפני תום שמונה שנים ממועד זה יזוכה
 בהצמדה ובריבית כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה) וכן במענק בגובה ;5%

 מסך ההפקדות בתוספת הריבית והפרשי ההצמדה שהצטברו עליהן.
 בפסקה זו, ״גיל פרישה״ — 65 שנים בגבר ו־60 שנים באשה.

ית  3. (א) תנאי ההסכם שייחתם בין מפעילי התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון ניהול התכנ
2 לתוספת זו. ־  חסכון לפי התכנית יהיו בנוסח האמור בסעיפים 1 ו

 (ב) הבנק המפעיל יחייב את האוצר בשיעור המענק האמור בסעיף 2(ט)(7)(8)
 ו־(9). הבנק יודיע לאוצר על תשלום מענק לחוסך מיד עם ביצועו והאוצר יזכה את

 הבנק בסכום המענק. . •

 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, י
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

(27 בינואר 1983) ג  י״ג בשבט התשמ״
 (חמ 456—3)

ד ו ר ם א ר י ר ו  י
 שר האוצר
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 צו המת הצרכן(סימון טובין), התשמ״ג-983 ן

(להלן — החוק), 1 נת הצרכן, התשמ״א—1981  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הג
 ולעניו סעיף 10 — סעיפים 5, 15 ו־47 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—

 21957, אני מצווה לאמור:

- ה  1. בצו ז

 ״אריזה״ — עטיפה או מכל של טובין המיועדים למכירה לצרכן, בין אם הטובין נארזו
 בהם כולם או חלקם;

; חד  ״אריזה כוללת״ — אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות בי

 ״יחידת אריזה״ — אריזה המכילה יחידה אחת או אריזה המכילה מספר יחידות של אותם
 טובין שמקובל לשווקם ולמכרם ביחד;

 ״ארץ הייצור״ — הארץ בה יוצרו או הורכבו הטובין המוגמרים

 ״יבואן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייבא טובין לשם מסחר;

 ״יצרך׳ — אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה
 מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או

 איכותם של טובין וכן אדם העוסק באריזתם של טובין או מזיגתם במכל;

 ״מכל״ — פח, פחית, קופסה, תיבה, שק, שקית, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, עטיפה
; ן בי  וכל בית קיבול אחר המכיל טו

; ן בי  ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור טו

 ״תיאור״ — תיאור של טובין למטרת מסחר או פרסומת הנעשה בכתב, בדפוס, בציור,
;  בשרטוט, בסרט, בעל־פה, בשידור או בכל דדך אחרת

 ״תוצרת ישראל״ — טובין המיוצרים בישראל מחלקים העשויים בישראל או מחלקים
ובאים;  מיובאים או מחלקים שמקצתם עשויים בישראל ומקצתם מי

 ״מזון״ — דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה או בלעיסה לרבות המרי מוצא
;  ותוספות, למעט חומרים המשמשים ברפואה בלבד

; לענין זה, תא  ״מען״ — ישוב, רחוב, מספר בית (לפי הנמצא) של הנמען או של עסקו
; ן ע  דואר בלבד לא ייחשב מ

 ״משווק״ — מוכר טובין לצרכן, שאינו יצרן, אך לרבות יבואן, סיטונאי, קמעונאי ודוכל.

ן 2, (א) סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין פן סימו  או

ז או אריזתם. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד י נ ״  ט

 היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

ימא; כל מלה ופרט יצויינו בבהירות,  (ב) פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קי
 באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין

; על הסימון להיות בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע. ן מו  את הסי

 (ג) צבע הדפוס והמרים אחרים המשמשים בסימון לא יפגעו בטיב הטובין.

 1 ס״ח התשמ״א, «מ׳ 248.
 2 סייח התשי׳״ח, עמ׳ 24.
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 (ד) הסימון לא יטושטש על ידי איורים או חומר.אחר כתוב, מודפס או מוטבע או
 בל סיבה אחרת.

 (ה) בסימון על אריזה —
 (1) אם הארתה מורכבת ממספר שכבות, יהיה הסימון על השכבה החיצונית,
 אולם אם השכבה החיצונית עשויה חומר שקוף, מותר שהמימון יהיה מתחתיה

 ובלבד שיהיה קריא וברור מבעד לשכבה השקופה;

ן חובה לסמן אריזה כוללת בפרטי המימון הנדרשים בצו זה אם  (2) אי
י אלה:  נתקיימו שנ

זה הכוללת סומנו בכלי פרטי הסימון  (א) יחידות האריזה שבאדי
 הנדרשים בצו זה;

 (ב) האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי
 הסימון של יחידות האריזה.

ן : פרטי הסימו ה ל  3. כל סימון יכלול פרטים א

;  (1) שם המצרך וכינויו המסחרי
ה;  (2) הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כז

ם;  (3) שם הדגם ומספר סידורי, אם ישנ
ם; ו  (4) היות המצרך מסוג ב׳ אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פג

; ו מענ  (5) שם היצרן ומענו, ואם המצרך מיובא — שם היבואן ו

יצור;  (6) ארץ הי

 (7) כמות המצרך —

 (א) הכמות תצויין ביחידות של מספד או ביחידות של אורך, שטח,
ת; ל על פי השיטה המטרי כ ה  נפח או משקל —

 (ב) בסוגי המצרכים המפורטים להלן יכלול הסימון את הכמות הנקיה
: פה  (נטו) של המצרך באריזה, ביחידות משקל או ביחידות נ

 (1) מצרך נוזלי יסומן ביחידות נפח —

 (א) מיליליטר (מ״ל) למוצר שתכולתו קטנה מ־1000
 מיליליטר;

ותר;  (ב) ליטרים למוצר שתכולתו 1000 מיליטר או י

ג יסומן ביחידות משקל —  (2) מצרך מוצק, מוצק למחצה או צמי

 (א) גרמים (ג׳) למוצר שמשקלו קטן מ־1000 גרם;

 (ב) קילוגרמים (ק״ג) למוצר שמשקלו 1000 גדם או
ותר;  י

 (3) במכל ארוסול תסומן הכמות הנקיה ביחידות משקל כשהמוצר
; לי ז ו  מוצק למחצה או אבקה, וביחידות נפח כשהמוצר נ

 (4) על אריזה כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבה, התכולה
 הנקיה ליחידת אריזה, והתכולה הנקיה הכוללת;

 (5) מצרך העלול לפחות במשקלו, בתנאי מסחר ושיווק רגילים,
 בגלל החסנה או הצגה למכירה, תצויין הכמות הפחותה ביותר

 שיש לשערה.
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 4. (א) הסימון על טובין מתוצרת הארץ יהיה בעברית אך מותר שיהיה גם בלועזית,
 בתנאי שהסימון בכל אחת מן השפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין, ויהיה
 זהה בתכנו ובצורתו; האותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות ולא יהיו

 מובלטות יותר בדרך אחרת.

ית; מופיע סימון  (ב) הסימון על טובין מיובאים יהיה בעברית או בעברית ובלועז
 נוסף בלועזית, שאינו נדרש לפי צו זח, אין צורך בתרגומו לעברית.

 5. הוראות צו זה לא יחולו על טובין מתוצרת הארץ המיוצרים ליצוא בלבד ואינם
 משווקים בארץ.

 6. על הטובין המפורטים בתוספת הראשונה יחולו גם הוראות הסימון המיוחדות
ה; היתד• הוראה שבתוספת השניה נוגדת או עומדת בסתירה י  המופיעות לגביהן בתוספת השנ

 להוראת סימון כללית, עדיפה ההוראה שבתוספת.

ן ת הסימו פ  ש

 טובין המיוצרים
א  ליצו

ת סימון ראו  הו
ת וחדו  מי

ש 7. (א) לטובין המפורטים •בתוספת השלישית יצורפו הוראות שימוש. ו מ י ת ש ו א י ו ;  י

 (ב) הוראות השימוש יהיו בשפה העברית, במצרך מיובא יהיו הוראות השימוש
 הרגום מהימן של הוראות השימוש הלועזיות במידה שישנן.

 8. הטובין המפורטים בתוספת הרביעית יסומנו כאמור בצו זה לפני ייבואם.

 9. הוראות סעיף 17 (א) לחוק והוראות צו זה, כולן או חלקן, לא יחולו על הטובין
 המפורטים בתוספת החמישית.

 10. בטלים —
 (1) צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (סימון כללי של מצרכים), התשל״ו—

; 31975 
 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), התשכ״ה—1965 4

 (3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סיפונים), התשי״ט—1959 י.

 (4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים), התשכ״ו—1965 >׳•

 (5) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי נייר וקרטון), התשכ״ד—
; 71964 

 (6) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכונות תפירה), התשכ״ד—
; 81963 

 (7) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צבעים), התשכ״ו—1966 « ;
 (8) צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (סימון הקלטות), התשל״ה—1975 «1 ;
; י  (9) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עטים), התשמ״ב—1982 1

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 710.
 4 ק״ת התשכ״ה, עמי. 1908.
 5 ק״ת התשי׳׳ט, עמי 1482.

 6 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 86.
 7 ק״ת התשכ״ד, עמי 119.

 8 ק׳״ת התשכ״ד, עמי 61.
 9 ק״ת התשכ״ו, עמי 2325.

 10 ק״ת התשל״ה, עמי 2314.
 11 ק״ת התשמ״ב, עמי 1005.

י ן לפנ  סימו
 יבוא
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 (10) ,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם),
; 1  . התש״ם—1980 2

 (11) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טמפונים), התשל״ח—978! 13 .

 (12) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה), התשכ״ג—
;"1963 

 (13) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים), התשכ׳׳ג—963! 15 ;

; 1  (14) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מנעלים), התשכ״ה—1965 6
 (15) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ארנקים, ילקוטים וחגורות),

;  התשל״ו—1976 ״
 (16) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון שטיחי טפטינג), התשל״ז—

; 1 81977 

 (17) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צנצנת זכוכית), התשכ״ה—
; 1 91965 

 (18) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סרטי צילום), התשל״ד—
.2° 1973 

 11. תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.

 11. גרביים

 12. מנעלים
 13. תיקים.

 14. שטיחי טפטינג

ות זכוכית  15. צנצנ

 תוספת ראשונה
 (סעיף 6)

 6. :צבעים
 7. הקלטות

 8. עטים, עפרונות ופסטלים

 9. טמפונים

 10. מוצרי הלבשה

 1. כלי בית

 2. סיפונים

 3. רהיטים

 4. מוצרי נייר וקרטון

 5. מכונות תפירה

 תוספת שניה
 (סעיף 6)

 1. (א) בסעיף זה, ״כלי בית״ — כלי מיטלטל, למעט כלי פטור, המיועד להכיל אחד
:  מאלה

 (1) . מזון, משקה וכיוצא בהם — בעת הכנתם, חימומם, בישולם, החזקתם, הגשתם
 או צריכתם;

 (2) חמרים, לרבות נוזלים, לצרכי ניקוי, רחצה או כביסה;

 (3) פסולת ביתית.

 12 ק״ת התש״ם, עימ׳ 1967.
 13 ק׳׳ת התשל״ח, עמ׳ 1988.
 14 ק״ת התשכ״יג, עמי 1818.

 15 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1821.
 16 ק׳׳ת התשכ״ה, עמי 1582.
 17 ק״ת התשלי״ו, «&׳ 1068.
 18 ק״ת התשל״ז, עמי 2556.
 19 ק״ית התשב״ה, עמ׳ 2587.
 20 ק״ת התשל״ד, עמי 350.
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 ״כלי פטור״ — כלי מיטלטל העשוי כסף או זהב או המצופה כסף או זהב, וכן כלי מיטלטל
 המשמש אריזה למצרך לצורך מסחר או המופעל על ידי מנוע חשמלי או שמותקן בו

; י  גוף חימום חשמל

 ״קרמיקה״ — לרבות חרס או חרסינה.

:  (ב) בכלי בית עשוי מתכת יצויינו פרטים כמפורט להלן

 (1) סוג המתכת;
 (2) בסירים ובקומקומים — גודל הכלי לפי מספרים;

; ״  (3) בכלי בית מצופה אמאיל שאין בו פגם — המלים ״סוג א׳

 . (4) בכלי בית שיש בו פגם — המלים ״סוג ב׳״ או ״סוג ג׳״.

: ן ו פרטים כמפורט להל נ  (ג) בכלי בית שאינו עשוי מתכת יצרי

; ״  (1) בכלי בית מקרמיקה או מזכוכית שאין בהם פגם — המלים ״סוג א׳
 ובלבד שלא יצויינו המלים ״סוג א׳״ על צלחת מקרמיקה אם המרווח בין
 שפת הצלחת לבין המישור שעליו היא מונחת כשהיא הפוכה עולה בנקודה
 כלשהי על 2% מקטרה החיצוני הגדול ביותר, או אם ההפרש בין קטרה
 החיצוני הגדול ביותר של הצלחת לבין קטרה החיצוני הקטן ביותר עולה על
י הקטרים, או אם שטחה העליון של הצלחת  2% מארכם הממוצע של אותם שנ

ת; עו  אינו חלק, אינו מבריק או אינו נקי מבו

ן לציין בו המלים ״סוג א׳״ כאמור בפסקת משנה (1)  (2) בכלי בית שאי
 ובכלי בית שאינו עשוי מתכת ויש בו פגם כלשהו יצויינו המלים ״סוג ב׳״

 או ״סוג ג׳״.

 2. (א) בסעיף זה, ״סיפון״ — כלי קיבול מזכוכית המיועד למי סודה והמאפשר את
 הוצאתם מהכלי באמצעות לחץ גז.

ית; יש להטביע או להדפיס על גבי הסיפון את שמו ו  (ב) סיפון לא יסומן בתו
 ומענו של היצרן אשר מילא את הסיפון במי סודה ואת המלים ״מי סודה״.

 3. (א) בסעיף זה —

 ״רהיט״ — ארון, כוננית, מדף, מזנון, שולחן, כסא, כורסה, ספסל, שרפרף, מיטה, ספה,
 תיבה או קולב, בין אם הם מיטלטלים ובין אם הם מיועדים לקביעה בבנין או במקום

 אחר;

;  ״רהיט מתכת״ — רהיט עשוי כולו או בעיקרו מתכת

; ץ  ״רהיט עץ״ — רהיט עשוי כולו או בעיקרו ע

 ״רהיט אחר״ — רהיט שאינו רהיט עץ או רהיט מתכת.

ם:  (ב) בסימון רהיט עץ יצוייגו גם הפרטים הבאי

 (1) טיב מבנהו של העץ שממנו עשוי כל חלק עיקרי, כגון עץ מסיבי, לוח
 עץ מורכב מלא, לוח עץ מורכב חלול או לביד (דקטה); עשוי חלק כאמור
; ו בי ד יצויין גם עו  מעץ מסיבי — יצויין גם שם העץ עשוי חלק כאמור מלבי

 (2) סוג הציפוי לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון לביד, פורניר, דפרק
 (קילוף), פגלית, ספנית, פורמאיקה, נייר או חומר אחר ששמו יפורט, בין אם
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י ראה; אם הציפוי עשו  הציפוי נראה מבעד לשכבת הגמד ובין אם אינו נ
; י ו הוא עשו  פורניר יצויין גם שם העץ שממנ

 (3) סוג הגמר לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון פוליטורה, פוליאסטר,
 לכה, צבע פלסטי, צבע שמן או גמר אחר ששמו יפורש;

ו עשוי תוכו של הריפוד, כגון גומי  (4) ברהיט מרופד — החומר אשר ממנ
 ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאודתן, או חומר אחר אשר שמו יפורש.

ם: ו גם הפרטים הבאי נ  (ג) בסימון רהיט מתכת יצרי

;  (1) סוג המתכת שממנה עשוי הרהיט —. אם אינו עשוי מפלדה
 (2) החומר או החמרים שמהם עשויים החלקים הלא־מתכתיים של הרהיט,

ו עשוי תוכו של הריפוד;  וברהיט מרופד — גם החומר אשר ממנ

 (3) סוג הציפוי של המתכת, וברהיט צבוע — גם סוג הצבע ומספר שכבותיו.

ם:  (ד) על כל רהיט אחד יצויינו גם הפרטים הבאי
 החומר או החמרים אשר מהם עשויים החלקים העיקריים של הרהיט, סוג הגמר
ו עשוי תוכו של הריפוד.  של חלקיו החיצוניים העיקריים והחומר אשר ממנ

נו אורך הרהיט, רחבו  (ה) (1) ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצרי
 וגבהו, ובלבד שבשולחן הניתן להארכה או להרחבה יצויין ארכו או רחבו של
 השולחן לפני הארכתו או הרחבתו ולאחריה; הסטיה מהמידות שצויינו כאמור

 לא תעלה על 1% ;

י אנשים או יותר, יצויינו  (2) ברהיט שהוא מיטה, ספה או ספסל לישיבת שנ
; הסטיה כלפי מעלה ממידות מיטה או ספה שצויינו  ארכו של הרהיט ורחבו
 כאמור לא תעלה על 1% והםטיה כלפי מטה לא תעלה על 1/2% ; הםטיה

ו כאמור לא תעלה על 1%. נ דות ספסל שצרי  ממי

י י י ם: מוצרי נ  4. (א) בסעיף זה, ״מוצרי נייר וקרטון״ — המוצרים הבאי

 (1) מחברת בכריכה רכה ותפירת גב
ק;  (2) בלוק למכתבים בכריכת בלו
 (3) בלוק לחשבונות בכריכת בלוק ;
ת; ו נ  (4) גליונות משורטטים לחשבו

יר; י  (5) מפיות נ
אלט;  (6) נייד טו

 (7) נייר פחם;
; ק ב  (8) נייר ד

יר; י  (9) מגבות נ
ר; י י ת נ  (10) ממחטו

 (11) מוצרי נייר היגיינים אחרים;
ת;  (12) דפדפות נייר, בין משורטטות ובין שאינן משורטטו

 (13) תיק עשוי מקרטון בלתי מצופה, פתוח או מתקפל, עם סרגל הידוק מפח
; ו  או בלעדי
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 (14) עוקדן (קלסר) עשוי מקרטון מצופה, עם התקן מתכתי לסידור מסמכים
 והידוקם;

ירות; י  (15) גלויות מצו

ת;  (16) מעטפו

 (17) מוצרי נייר אחרים לשימוש ביתי.

ם:  (ב) בסימון מוצרי נייר וקרטון, כמפורט להלן, יצויינו גם הפרטים הבאי

 (1) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) ו־(9) עד (17) שבסעיף
 קטן (א) — אם המוצר עשוי מנייר נטול עץ, מכיל עץ, נייר סולפיט או נייר

 קרפ;

; ו שי  (2) לגבי נייר טואלט — אם הוא עשוי נייר קרפ או נייר טי

 (3) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (17) שבסעיף קטן (א),
; בע  למעט נייר טואלט, נייר דבק ומפיות נייר — משקל הנייר למטר מרו
 היתה מחברת בכריכה דכה ותפירת גב עשויה מנייר שמשקלו קטן מאשר
 שישים גרם למטר מרובע — יסומן המשקל בצבע אדום באותיות שגדלן

ת;  ארבע מילימטר לפחו

 (4) לגבי המוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (17) שבסעיף קטן (א) —
 אורכו ורהבו של כל דף בסנטימטרים ובלבד שלגבי נייר טואלט וגייר דבק
 המשווקים בגלילים יסומן האורך במטרים, ולגבי נייר טואלט המשווק בגלילים

 גם רוחב הגליל בסנטימטרים.

 (5) במוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) — מספר
 הדפים ביחידה;

 (6) במוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) ו־(15) עד (17) שבסעיף
ה; ז א) — מספר היחידות שבחבילה ארו ) ן  קט

 (7) לגבי נייר פחם — אם הוא מיועד להעתקה בעט, בעפרון או במכונת
 כתיבה.

:  (ג) מקום הסימון של מוצרי נייר וקרטון יהיה כדלקמן

 (1) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) —
דה; חי  על גבי הכריכה של כל י

 (2) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (4) עד (12) שבסעיף קטן (א) —
;  על גבי האריזה, לרבות עטיפה או חבק

 (3) לגבי מוצרים המפורטים בפסקאות (12) עד (15) ו־(17) שבסעיף
דה; חי ) — על גבי כל י א ) ן ט  ק

 (4) לגבי מעטפות — בצד הפנימי של לשון כל מעטפה או על גבי בל
 חבילה בת חמישים מעטפות.

 מכונות תפירה 5. (א) בסעיף זה, ״מכונת תפירה״ — מכונה שנועדה לשמש או עשויה לשמש לתפירת
 מוצרי טקסטיל.

 (ב) סימון מכונת תפירה יעשה על ראש המכונה.
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 6. (א) בסעיף זה, ״צבעי׳ — צבע מוכן לשימוש בצורה נוזלית או נוזלית למחצה צבעים
 לרבות צבע יסוד, צבע לשכבות ביניים, צבע ׳גמר או לכה ולמעט צבעי דפוס.

 (ב) הסימון של צבע יכלול —
 (1) גוון הצבע מתואר במלים או במספר לפי לוח הגוונים של היצרן או
;  על ידי צביעת מכסה המכל מבחוץ, כולו או מקצתו, בגוון הצבע הארוז בו

ו ניטל הצבע הארוז במכל;  (2) סימן לזיהוי האצווה (batch) ממנ

; ואם הוא צבע גמר המיועד לשימוש בפנים  (3) השימוש לו מיועד הצבע
 הבנין בלבד, יצויינו גם המלים ״צבע פנים״.

 7. (א) בסעיף זך, — הקלטות

 ״הקלטה״ — תקליטים, סרטים מגנטיים ואחרים, המיועדים למכירה לצרכן שעליהם נעשו
 הקלטות, לרבות המכל, המהווה חלק בלתי נפרד מהם;

 ״בעל הקלטה״ — אדם הזכאי לזכות יוצרים בהקלטה על פי הוראות סעיף 19 לחוק זכות
; 2  יוצרים, 11911

 ״הקלטה מודפסת״ — הקלטה מיוצרת בארץ שמקורה בחוץ לארץ;

 ״הקלטה מופקת״ — הקלטה שכל שלבי ייצורה נעשו בארץ על ידי בעל הקלטה.

 (ב) הסיבון של הקלטה מופקת או מודפסת יכלול, הן על גבי המעטפה של
 ההקלטה והן על ההקלטה עצמה, את הפרטים הבאים:

; ״  (1) סוג ההקלטה אם ההקלטה אינה מסוג ״סטראו

ת ההקלטה אם אינה J33 סיבובים לדקה; ו ר י ה מ ( 2) 

; ן י  (3) שמם של הסולן, התזמורת, המנצח, המבצע או הקריין, לפי הענ

 (4) תכנית ההקלטה.

 8. (א) בסעיף זה _ עטים, עפרונות
 ופסטלים

ר; ז  ״עטים״ — עט כדורי, עט סימון, עט לשימוש בלתי חוזר או עט לשימוש חו

י צינורית שבקצהו כדורית המשמשת  ״עט כדורי״ — עט המחזיק בתוכו מכל דיו דמו
בה;  לכתי

ת; ו נ  ״עט סימון״ — עט עם ספוג נקבובי, המשמש לכתיבה וסימון בדרגות עובי שו

 ״עט לשימוש בלתי חוזר״ — עט הכולל מילוי דיו שאיננו מיועד להחלפה והניתן לשימוש
 כל עוד לא התרקון המכל;

;  ״עט לשימוש חוזר״ — עט הכולל מילוי הניתן להחלפה באחר לאחר שהתרוקן

מ ובקוטר  ״עפרון״ — מכשיר כתיבה עשוי קנה עץ או חומר סינטטי באורך עד 185 מ״
 חיצוני עד 8 מ״מ, העוטף ליבה גלילית, העשויה גרפיט או עופרת סינתטית, שחורה

ת; י נ ו  או צבע

בסיס שעווה או שמן.  ״פסטל״ — מכשיר כתיבה או ציור שצורתו גוף מוצק והומוגני על.

 21 חא״י, כרך גי, עמי 2633.
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 (ב) הסימון של עטים, עפרונות ופסטלים, הארוזים באריזה המיועדת למכירה
 לצרכן יהיה על גבי האריזה ויכלול פרטים אלה:

זה;  (1) הכמות בארי

; ם ג  (2) ציון הד

; ו  (3) שם היצרן ומענ

צור; י  (4) ארץ הי

 (5) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא — שם היבואן ומענו.

 (ג) הסימון של עטים, עפרונות ופםטלים, המיועדים למכירה בתפזורת יהיה על
:  גבי כל עט, עפרון או פסטל בנפרד ויכלול פרטים אלה

; צרן  (1) שם הי

יצור;  (2) ארץ הי

 (3) שם המשווק ומענו, ואם העט מיובא — שם היבואן ומענו.

ני־ נים 9. (א) בסעיף זה, ״טמפונים״ — טמפונים עשויים צמר גפן, חומר אקרילי, מי  טמפו

 אקרילי או כל חומר אחר.

 (ב) על גבי האריזה של טמפונים יצויינו המלים ״לפני השימוש נא לעיין בדף
 ההסבר המצורף״.

 מוצרי הלבשה 10. (א) בסעיף זה —

 ״מוצר הלבשה״ — מוצר המיועד או העשוי לשמש לבוש לגברים, נשים או ילדים, למעט
 גרביים וכובעים, המורכב ביסודו מסיבי טקסטיל או מעור, בין אם יש בו חלקים או
ר;  אבזרים שאינם עשויים סיבי טקסטיל או עור מעובד ובין אם אין בו חלקים כאמו

 ״עיקר מוצר הלבשה״ — מוצר הלבשה למעט הבטנה, האבזרים והקישוטים שבמוצר
 ההלבשה;

 ״סיבים מלאכותיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר המצוי בטבע;

 ״סיבים סינתטיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סינתטי.

 (ב) במוצר הלבשה המסומן בתווית לועזית, הכוללת הוראות כביסה וגיהוץ בצורת
ינות מידות, אין חובה לסמן את הסימנים הגראפיים או  סימנים גראפיים או ספרות המצי
 הספרות בעברית, ובלבד שייכתב על גבי התווית הכתובה בעברית שפרטי סימון אלה

 מפורטים בתווית לועזית.

 (ג) (1) הסימון יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר ההלבשה גופו, או על
 גבי תווית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת דרך קבע באופן אחר
רת או סימון המצויים על גבי מוצר ההלבשה גופו  למוצר ההלבשה, ובלבד שתו

סה; י  יהיו עמידים בכבי

 (2) היה מוצר ההלבשה מורכב ממספר פריטים או יחידות, אשר לכל אחד מהם
נות סימון, חייבים כל  הרכב סיבים שונה או תכונות אחרות שונות, הטעו
 פריט או יחידה סימון נפרד, אולם אם כל הפריטים או היחידות נמכרים לצרכן
 יחד כמוצר הלבשה אחד, מותר לסמן את כל הטעון סימון על תווית אחת

דה; חי  תוך הפרדה ברורה בין הפרטים המתייחסים לכל פריט או י
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 (3) ,היה המוצר מורכב ממספר פריטים או יחידות, הנמכרים לצדכן יחד
נות סימון זהות — מותר  במוצר הלבשה אחד ואשר כל תכונותיהם הטעו

 לסמן את הטעון סימון על תווית אחת.

 (ד) הסימון יכלול גם פרטים אלה נ

 (1) שם הסיב או העור המעובד שממנו עשוי עיקר מוצר ההלבשה בכפוף
: ן  לאמור להל

י עיקר מוצר הלבשה מתערובת של סיבים שונים, יצויינו  (א) עשו
 שמות הסיבים ושיעור תכולתו של כל סיב על פי סדר גודל יורד, לפי
 משקלו באחוזים למאה ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה; הוראה
 זו לא תחול אם שיעור תכולתו כאמור של סיב אינו עולה על 10%

 ממשקל עיקר מוצר ההלבשה;

י עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים מלאכותיים או שהוא  (ב) עשו
 מכיל סיבים כאמור, מותר לציין אותם במלים ״סיבים מלאכותיים״
 מבלי לפרט את שמותיהם, ובלבד שיצויין שיעור תכולתם הכוללת

 לפי משקלם באחוזים למאה ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה;

 (ג) עשוי עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים סינתטיים או שהוא
 מכיל סיבים כאמור — יצויין בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים
 הללו, או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים מתוך הקבוצות

:  המוגדרות להלן

י פוליאמיד סיגתטי ארוך־  ״נילון״ או ״פוליאמיד״ — סיב עשו
 שרשרת כלשהו, אשר קבוצות אמיד חוזרות מהוות בו חלק

 אינטגרלי של השרשרת הפולימרית;

 ״פוליאסטר״ — סיב עשוי פוליאמיד סינתטי ארוך־שרשרת כל־
 שהו, אשר אסטר של כוהל דיהידרי וחומצה טרפתאלית מהווה

;  85% לפחות ממשקלו

 ״סיב אקרילי״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת כל־
; ו  שהו, אשר יחידות אקרילוניטריל מהוות לפחות ,85% ממשקל

 ״סיב מודאקרילי״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת
 כלשהו, אשר יחידות אקרילתיריל מהוות פחות מ־85% אך יותר

;  מ־35% ממשקלו
 ״סאראן״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת כלשהו,

; ו  אשר יחידות ויניליון כלורי מהוות 80% לפחות ממשקל

 ״אולפין״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת כלשהו,
 אשר יחידות של אתילן, פרופילן או של אולפין אחר מהוות 85%

; ו  לפחות ממשקל
 ״ניטריל״ — סיב המורכב ב־85% לפחות ממשקלו מפולימר
 ארוך־שרשרת של ויניידן דיניטריל אשר בו מהווה הוינילידן

 דיניטריל לפחות כל יחידה שניה בשרשרת הפולימרית;

 ״ספאנדכס״ או ״פוליאורתן״ — סיב עשוי פולימר ארוך־שרשרת
; טע ו  המורכב ב־,85% לפחות ממשקלו מפוליאורתן מק
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 ״וינאל״ — סיב עשוי פולימר ארוך־שרשרת כלשהו, המורכב
 לפחות ב״50% ממשקלו מיחידות של כוהל וינילי ואשר סך
ל וינילי ושל יחידות אצטאל שונות 85% לפחות ה  היחידות של מ

; ו  ממשקל
ן״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת ושיחידות ו מי  ״ו

; ו  של ויניל כלורי מהוות 85%0 לפחות ממשקל
 (ד) עשוי עיקר מוצר ההלבשה מעור מעובד של בקר, עתים, חזיר,

ו עשוי מוצר ההלבשה;  או כבש, יצויין׳העור המעובד שממנ

 (2) גודל מוצר הלבשה שיצויין על ידי ספרות או המלים ״קטן״, ״בינוני״,
; אולם על אף האמור בסעיף 4 לצו זה מותר במקום ״  ״גדול״ או ״גדול מאד

; ׳ ^ , ״  המלים האמורות להשתמש באותיות האנגליות ״8״, ״11״, ״ע״

 (3) במוצר הלבשה שאינו עומד בכביסה ברותחין ובסבון כביסה רגיל —
 למעט מוצר הלבשה המכיל צמר שמשקלו הוא 50% לפחות ממשקל עיקר

; י קו י נ  מוצר ההלבשה — הוראות כביסה ו

 (4) במוצר הלבשה שאינו עומד בגיהוץ במגהץ אשר מידת החום של
 םולייתו 250 מעלות צלזיוס — הוראות גיהוץ;

 (5) במוצר הלבשה תחתי שאינו מסוג א׳ — הציון ״סוג ב״׳ או הציון ״סוג
/ לפי הסוג. הציון כאמור יהיה באותיות דפוס, במקום גלוי לעין על ״  ג
״ יהיה סנטימטר אחד לפחות.  מוצר ההלבשה גופו וגודל האותיות ״ב״ או ״ג
ון ״פגום״, באותיות דפוס בצבע אדום,  בכל מוצר הלבשה פגום אחר — הצי

מ לפחות.  שגדלן 5 מ״

 (1) על אף האמור בסעיף קטן (ד)(1) לעיל מותר לציין את שם הסיב
 האמור להלן, אם שיעור תכולת הסיבים ממשקל עיקר מוצר הלבשה הוא —
 (א) לפחות 93% צמר מנופץ — במלים ״צמר מנופץ״ או ״צמר מנופץ

; ״ קי  נ
 (ב) פחות מ־>93% אך יותר מ־50% צמר מנופץ — במלים ״צמר
 מנופץ מעורב״ ושמות הסיבים האחרים לפי סדר גודל יורד של שיעור

 תכולתם במשקל עיקר מוצר ההלבשה;

(4) ו־(5) מותר לסמן לפי סימנים ד) )  (2) במקום הסימון הנדרש בסעיף קטן
 גראפיים של סימני הוראות וטיפול במוצרי טקסטיל, כפי שפורטו בתקן

 רשמי 572.

:  סימון מוצר הלבשה ותיאורו לא יכלול פרטים אלה

 (1) את שם מוצר ההלבשה לפי שם הסיב שממנו הוא עשוי — אם שיעור
 תכולתו של הסיב הוא פחות מ־65% ממשקלו של עיקר מוצר ההלבשה, כפוף

 לאמור בסעיף קטן (ד)(2) ;

 (2) המלים ״צמר נקי״ או ״צמר סרוק נקי״ או מלים דומות להן במשמעותן,
 בעברית או בלועזית — אם עיקר מוצר ההלבשה מכיל פחות מ־95% צמר

; ו  סרוק ממשקל

 (3) ציון תהליך אשפרה לשיפור סגולותיו של מוצר הלבשה לרבות מניעת
 התכווצות בכביסה, התקמטות, חדירות למים וכיוצא באלה — אם לא הושגה

 מטרת התהליך למעשה;
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 (4) נצבע מוצר ההלבשה או יוצר מחוטים או סיבים צבועים או מאריג
 מודפס, לא יכלול סימונו את המלים ״צבע קבע״ או ״צבע יציב״ או מלים
 דומות אלא אם הצבע הוא בעל דרגת יציבות 4 לגבי כל גורם, כמשמעותה

; ו  בת״י 916, על כל חלקי

 (5) ציון שמוצר ההלבשה עבר תהליך למניעת התכווצות בכביסה — אם
 לא צויינה ההתכווצות הנשארת באחוזים למאה;

; א״ צו י  (6) המלים ״איכות יצוא״ או ״

; ״ א א  (7) המלים ״סוג א׳״ או האותיות ״א״ או ״
נת חוץ — אם יוצר בארץ  (8) ציון שמוצר ההלבשה הוא מתוצרת מדי

 מחומר מיובא.

 11. (א) בסעיף זה, ״גרביים״ — גרביים למיניהם לרבות גרבי מכנס (גרבונים) גרבייש
 סרוגים מחוטי טקסטיל מכל סוג שהוא ולרבות גרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים

 מלאכותיים או מסיבים סינתטיים.

 (ב) הסימון יהיה על האריזה של הגרביים ובלבד שיהיה גלוי לעין.

 (ג) הסימון של גרביים יכלול גם פרטים אלה —

 (1) (א) בגרביים מתוצרת הארץ — שם היצרן או הסוחר או הסימן המסחרי
הם; י  הרשום של אחד מהם או של שנ

 (ב) בגרביים מיובאים — שם המדינה שבה יוצרו ושם הסוחר
באם; י  שי

 (2) (א) גודל הגרביים לפי מספרים, ובלבד שבגרביים סרוגים מחוטים
 גמישים שיוצרו מסיבים סינתטיים, למעט גרבי ניילון לנשים שאינם
 גרבי סטרץ׳ ואינם בעלי דגם, מותר לסמן את גדלם, במקום במספרים

; ל״ דו  במלים ״קטן״, ״בינוני״ או ״ג
 על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, מותר להשתמש באותיות האנגליות

ל״; דו ״ במקום במלים ״קטן״, ״בינוני״, ״ג ע  ״8״, ״111״, ״
 (ב) בגרבי ניילון לנשים, שאינם גרבי סטרץ׳ ואינם בעלי דגם —
 אחד המספרים שבטור א׳ בטבלה שלהלן, בהתאם למידת אורך הגרב
 הנקובה בטור ב׳ או בטור ג׳ באותה שורה ובהתאם לאורך הסוליה
 הנקובה בטור ד׳ באותה שורה, ובלבד שגרביים שמידת האורך שלהם
״.אחדי המספר י נ ו נ  נקובה בטור ב׳ באותה שורה, יסומנו גם במלה ״בי

: ׳  שלפי טור א
 אורך הסוליה
 בסנטימטרים

 אורך הגרב בסנטימטרים
דל ו  הג

ליה  אורך הסו
י ארוך בסנטימטרים נ ו נ  בי

דל ו  הג

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 *8 77 עד 79 מעל 79 עד 84 22.5+0.5
 9 79 עד 81 מעל 81 עד 86 23.5+0.5
 *9' 81 עד 83 מעל 83 עד 88 24.5+0.5
 10 83 עד 85 מעל 85 עד 90 25.5+0.5
 *10 85 עד 87 מעל 87 עד 92 5.ק+26.5
 11 87 עד 89 מעל 89 עד 94 27.5+0.5
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.״אודך הגרב״ — המידה המודגמת בסימון א׳ בציוד , ו  (ג) בפסקה ז
 שלהלן, ואורך הסוליה — המידה המודגמת בסימון ב׳, כשהגרב מוצע

:  ללא קמטים על שולחן מישורי

ו נטוו החוטים ששימשו לסריגה הגרביים בכפוף לאמור  (3) שם הסיב שממנ
: ן  להל

 (א) בגרביים סרוגים מחוטים או מחוטים שנטוו מתערובת של סיבים
 שונים, יצויינו שמות הסיבים ותכולת כל סיב על פי סדר גודל יורד
ים;  של שיעור תכולתו, לפי משקלו באחוזים למאה ממשקל הגרבי
 הוראה זו תחול לגבי סיב, אשר שיעור תכולתו אינו עולה על 10%

ים;  ממשקל הגרבי

 (ב) בגרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים מלאכותיים או המכילים
 סיבים כאמור מותר לציין סיבים אלה במלים ״סיבים מלאכותיים״ מבלי

ם; י  לפרט את שמות הסיבים המלאכותי

 (ג) בגרביים סרוגים מחוטים שנטוו מסיבים סינתטיים או המכילים
 סיבים כאמור, יצוייז, בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים הללו
 או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים כהגדרתם בסעיף

 10 (ד)(1) (ג) לתוספת זו.

 (4) עובי החוטים ביחידות ״דניה״ (Denier) בגרבי נשים הסרוגים מחוטים
ים; מותר להוסיף מספר המציין את צפיפות הסריגה  סינתטיים או מלאכותי
ת ת מספר המחטים לאינץ׳ וחצי במכונות הסריגה או א  (Gauge) דהיינו א
 המספר הכולל של המחטים במכונת הסריגה; מספרים אלה יבואו ליד המספר

. ; ו נ  המציין את עובי החוט ויופרדו ממ

 (5) (א) גרביים שיש בהם פגמים הנראים לעין בלתי מזויינת יסומנו בנוסף
:  בפרטים האמורים בפסקאות משנה (1) עד (4) כלהלן

 (1) ״סוג ב׳״ — אם יש בהם אך ורק פגמים אלה, כולם או
רה:  מקצתם, ואין בהם מקום מתוקן על ידי תפי

י הגרביים בזוג גדול מאשר  (א) ההפרש באורך בין שנ
; מ ״  1.5 ס״מ אך אינו עולה על 3 ס

;  (ב) כתם אחד בכותרות הגרב, בסולייתו או בחרטומו

מ באורכו נו עולה על 5 מ״  (ג) פגם ברציפות הסריגה שאי
 ושלא גרם לחור בגרב;
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 (2) ״סוג ג׳״ — אם יש בהם,; בנוסף על הפגמים המותרים
 בגרביים המסומנים בסימן ״סוג ב׳״, או בלעדיהם, אך ורק פגמים

 אלה, כולם או מקצתם:

י גרביים בזוג גדול מאשר 3  (א) ההפרש באורך בין שנ
; מ ״  ס״מ אך אינו עולה על 4.5 ס

 (ב) תיקון על ידי תפירה בגוף הגרב אשר ארכו אינו
; מ ״  עולה על 0.5 ס

 (ג) תיקון על ידי תפירה בחלקי הגרב האחרים אשד ארכו
; מ ״  אינו עולה על 2 ס

 (ד) כתמים או הבדלי צבע שאינם עולים בגדלם, בכל
 כיוון, על ס״מ אחד בכותרת, בסוליה, בעקב או בחרטום;

 (3) בסימון ״פסול״ — אם יש בהם פגמים נוספים על פגמים
 המותרים בגרביים המסומנים בסימן ״סוג ב׳״ או ״סוג ג׳״, או
י גרביים של זוג אחד  בלעדיהם, ובלבד שהפרש *באורך בין שנ

ן זה;  הקטן מ־1.5 ס״מ לא ייחשב כפגם לעני

 (ב) הסימנים ״סוג ב״׳ או ״סוג ג׳״ יודפסו בתוך מסגרת מודפסת
; המלה ״סוג״ תודפס מעל לאות ר  ששטחה לא יהיה קטן מ־3 סמ״
 המסמנת את הסוג, וגדלה של האות ״ב״ או ״ג״, המסמנת את הסוג,
גרב; ארכה  יהיה 1.5 ס״מ לפחות. המלה ״פסול״ תצויין על כל גרב ו

ת;  יהיה 3 ס״מ לפחות וגודל אותיותיה ס״מ אחד לפחו

 (6) בגרביים שאינם עמידים בכביסה של סבון כביסה רגיל או בהרתחה,
 בנוסף לפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (5) — הוראות כביסה.

:  (ד) סימון גרביים לא יכלול פרטים אלה

 (1) שם הגרביים לפי שם הסיב ששימש לטווית החוטים מהם נסרגו, אם
 תכולתו במשקל של הסיב קטנה מ־65%;

 (2) המלים ״צמר נקי״, ״צמר סרוק״ או מלים דומות בעברית או בלועזית
 לסימון שם הגרביים — אם הם מכילים פחות מאשר 92% צמר מתוך המשקל;

 (3) המלים ״איכות יצוא״, ״סוג ראשון״, ״מין ראשון״, ״איכות ראשונה״,
; ״ א א  ״טיב ראשון״, בעברית או בלועזית, או האותיות ״אי׳ או ״

 (4) ציון תהליך לשיפור סגולותיהם של הגרביים — אם לא הושגה מטרת
 התהליך למעשה.

 12. (א) בסעיף זה —

על שחלקו העליון והםוליה עשויים כולם או בחלקם מעור, בד, גומי, מחומר  ״מנעל״ — מנ
; ל ע נ  סינתטי או כל חומד אחר המתאים לייצור מ

 ״האזור״ — יהודה, השומרון וחבל עזה. י

 (ב) הסימון של מנעל יכלול גם פרטים אלה —

 (1) מידות המנעל לפי מספרים;
ו עשויים החלק העליון של המנעל וסולייתו.  (2) החומר שממנ
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 (ג) , הסימון באותיות לפוס שגדלן 4 מ״מ לפחות ייעשה בהטבעה על גבי הסוליה
 של כל מנעל מבחוץ או בהדפסה בתוך המנעל במקום הנראה לעין או על גבי תווית בגודל

 של לפחות 20 סמ״ר שתוצמד לאחד המנעלים של כל זוג.

 (ד) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים ״מנעל אורתופדי״ אלא אם הוא יוצר
 בשביל צרכן מסויים על פי הזמנתו ובהתאם למבנה האנטומי הבלתי תקין של רגלי

 המזמין.

 (ה) לא יתאר אדם, לשם עסק, מנעל במלים ״מנעל בריאות״ אלא אם הוא
 יוצר על אימום, לפי הנתונים האנטומיים של הרגל, בעל קשת פנימית אורכית בהתאם
 למבנה הרגל ובעת ייצורו נמתח ההלק העליון של המנעל על האימום בעבודת־יד, תוך

 שילוב שיטות-מתיחה במסמרים ובדבק או במסמרים, בדבק ובתפירה.

 (ו) כל הוראות הסימון הכלולות בצו זה לגבי מנעלים יחולו גם על מנעלים
 מתוצרת האזור.

 13. (א) בסעיף זה —

 ״תיק״ — ארנקי גברים, ארנקי נשים, תיקים מכל הסוגים, מזוודות, חפצי נסיעה, ילקוטים
 מכל הסוגים, תרמילים מכל הסוגים, חגורות שהן אבזרי הלבשה.

 (ב) הסימון של תיק יכלול גם פרטים אלה —

 החומר מהחמרים המפורטים להלן שממנו עשוי החלק החיצוני של התיק —
 עור, בד, חומרים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי או סינתטי, קש,

 קש סינתטי, או כל חומר אחר.

 14. . (א) בסעיף זה —

 ״שטיח טפטינג״ — שטיח בעל ציצות (Tufts) המיוצר במכונות להרכבת ציצות
 (Tufting Machines) המכניסות מטווה טקסטיל לתוך בד יסוד באמצעות מנגנון

ם;  של מחטי

; י  ״סיבית מלאכותיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבע

; נתטי  ״סיבים סינתטיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר סי

נג למטר מרובע בניכוי משקל הגב.  ״משקל המוצר״ — משקל שטיח הטפטי

 (ב) הסימון ייעשה על גבי תווית שתהיה תפורה או מודבקת על גב השטיח.

 (ג) הסימון יכלול גם פרטים אלה:

 (1) שם החוטים שמהם עשוי השטיח, בכפוף לכך שאם עשוי המוצר כולו
 מסיבים סינתטיים או מכיל סיבים כאמור — תצויין בנוסף לשמותיהם המיוח־
 דים של הסיבים או במקומם, שם הקבוצה הכימית שעליה הם נמנים כהגדרתם

; ו ז ת פ ס ו ת  בסעיף10 (ד)(1)(ג) ל

 (2) הרוחב והאורך בסנטימטרים בסבולת (Tolerance) , של 2%, ללא
 אמרות וללא ציציות (פרנזים);

; י קו י  (3) הוראות נ

 (4) בשטיחים שאינם סוג א׳ — הציון ״סוג ב׳״ או הציון ״סוג ג׳״, לפי
: הציון כאמור יהיה באותיות דפוס, במקום גלוי לעין וגודל האותיות ג  הסו

 ״ב״ או ״ג״ יהיה סנטימטר אחד לפחות.

 תיקים

נג  שטיחי טפטי
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 (ד) על אף האמור בסעיף (ג)(1) לעיל מותו• לציין את שם הסיב כאמור להלן,
 אם תכולת הסיבים במוצר היא —

 (1) לפחות .93% צמד מנופץ ממשקל המוצר — במלים ״צמד מנופץ״ או
 ״צמר מנופץ נקי״;

 (2) פחות מ־>93% אך יותר מ־50% צמר מנופץ ממשקל המוצר — במלים
 ״צמר מנופץ מעורב״ ושמות הסיבים האחרים לפי סדר גודל תכולתם היחסית.

 (ה) סימון שטיח טפטינג לא יכלול פרטים אלה:

 (1) שם המוצר לפי שם הסיב ממנו הוא עשוי אם תכולתו במשקל של הסיב
 קטנה מ־65% בכפוף לאמור בסעיף קטן(ג)(1);

 (2) נצבע המוצר או נעשה מחוטים צבועים או מודפסים לא יכלול סימונו
 את המלים ״צבע קבע״ או ״צבע יציב״ או מלים דומות להן, אלא אם הצבע
 הוא בעל דרגת עמידות, כפי משמעותה בהמלצה 1959—105 של ארגון
 התקינה הבין־לאומי, בדיקות עמידות הצבע בטקסטילים (סדרה ראשונה),

ESSAIS de; 1959 — 1959 —105 Recommendation I. S. O. R 105 ; 
 Solidité des teintures (Premiere Serie). שהופקדה במכון התקנים
 הישראלי, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב, כפי שפורטה להלן בטור א׳ בפני

 גורם ההשפעה שצויין בטור ב׳:

 טור א׳ טור ב׳

 לפחות 6 השפעת האור

 לפחות 4 ״ גורם אחר

 (3) ציון שהשטיח הוא מתוצרת מדינת חוץ אם נעשה בישראל מחוטי יבוא.

ת נ צ נ  15. (א) בסעיף m — סימון צ
 זכוכית

 ״צנצנת״ — מכל זכוכית שקיבולו לא פחות מ־260 מיליליטר ולא יותר מ־500 מיליליטר,
 בעל בליטה היקפית או בעל תבריג, סמוך לשפתו, ואשר קוטר פתחו הוא לא פחות

 מ־40 מילימטר;
 ״קיבול״ — קיבול צנצנת עד לשפתה.

 (ב) צנצנת תסומן בפרטים הבאים, אשר יוטבעו או יובלטו על פני קרקעיתה
 בתהליך ייצורה —

 (1) סימן המסחר הרשום של היצרן או אות עברית שאישר לכך בכתב מנהל
 חטיבת תעשיות קלות במשרד התעשייה והמסחר או סגנו;

 (2) אחד המספרים הבאים שגובה ספרותיו יהיה לפחות 5 מילימטרים:
 (א) המספר 283 על צנצנת שקיבולה מ־283 עד 293 מיליליטר;
 (ב) המספר 360 על צנצנת שקיבולה מ־360 עד 373 מיליליטר;
 . (ג) המספר 560 על צנצנת שקיבולה מ־560 עד 575 מיליליטר;
 (ד) המספר 720 על צנצנת שקיבולה מ־720 עד 738 מיליליטר;

 (ה) הספרה 0 על צנצנת בעלת קיבול שלא פורט בפסקאות משנה
 (א) עד (ד).
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 'תוספת שלישית
 (סעיף 7)

מוש:  למוצרים הבאים יש לצרף הודאות שי

;  1. סירי לחץ

דה;  2. םיפוני מתכת לייצור מי סו

ם;  3. צבעי

 4. טמפונים (תוכן הוראות השימוש חייב באישור משרד הבריאות);

; י קו י  5. חמרי נ

 6. מכלי ארוםול לשימוש ביתי.

 תוספת רביעית
 (סעיף 8)

 1. מוצרי הלבשה;

ים;  2. גרבי

ם; עלי  3. מנ

 4. עטים, עפרונות ופסטלים.

 תוספת חמישית
 (סעיף 9)

; ן ו  1. מז

 2. ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשית הדפוס, כתבי יד,
 כתבי הדפסה ותרשימים;

ים;  3. נוצות ומוך מוכנים ומוצרי נוצות או מוך, פרחים מלאכותי

 4. כפתורים, לחצניות ורוכסנים;

ם;  5. מילויים לעטי

 6. צפורניים וחורים לעטים;

ער;  7. מסרקות ומחזיקי שי

 8. יצירות אמנות, מוצרים בודדים של אוספים ועתיקות.

ן פ ת ו ע ד  ט״ו בכסלו התשמ״ג(1 בדצמבר 1982) ג
) שר התעשיה והמסחר 3 ~ 1 5 5 מ 6 ח < 
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 תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות)
 (תיקון), התשמ״ג-983ז

י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח—1968 •י, אנ
: ות אלה ן תקנ  מתקי

 1. בתקנה 8 לתקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), תיקו! תקני, 8
 התשל״ה—1974 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״מאה וחמישים שקלים״ יבוא

ת וחמישים שקלים״.  ״שלוש מאו

 2. בתקנה 8א לתקנות העיקריות, במקום ״חמישים שקלים״ יבוא ״מאה ועשרים תיל,ת תקני, 8א
 שקלים״.

״יי״ 1  3. תחילתן של תקנות אלה עשרים ימים מיום פרסומן ברשומות. 1

(30 בינואר 1983) ג  ט״ז בשבט התשמ״
(3—561 W) 

 1 סייח החשכ״ה, עמ׳ 204¡ התשל״ח, עמי 40.
 2 ק״ת התשל״ד,, ע׳מ׳ 411¡ התשמ״ב, עמי 466.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(לכיש)(תיקון),
 התשמ״ג-1983

י מצווה ות!, אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומי
ר:  לאמו

( ל ) ט ר  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—958! 2, החלפת פ
ת ראשונה פ ס ו ת א . ב ן ב ) י ל ט ( ף ם פ ן ק מ  ב

 ״(ל)
 לכיש

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור לכיש הערוכה בקנה מידה 1:50,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ג בשבט התשמ״ג (6 בפברואר 1983) ושהעתקים
 ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, באר־

 שבע, ובמשרדי המועצה האזורית לכיש, נהורה.

 אחוזם השטח המסומן במפה באות א׳

 אמציה השטח המסומן במפה באות ב׳

 זהר השטח המסומן במפה; באות ג׳

 יד נתן השטח המסומן במפה באות ד׳

נת ישראל, נוסח חדש 9, עט׳ 256. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256¡ התשל״ה, עמי 630.
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 לכיש השטח המסומן במפה באות ה׳

וחה השטח המסומן במפה באות ו׳  מנ

גה השטח המסומן במפה באות ז׳  נ

 נהורה השטח המסומן במפה באות ח׳

 ניר חן השטח המסומן במפה באות ט׳

 עוצם השטח המסומן במפה באות י׳

 שדה דוד השטח המסומן במפה באות י״א

״ב ת י  שדה משה השטח המסומן במפה באו

 שחר השטח המסומן במפה באות י״ג

 תלמים השטח המסומן במפה באות י״ד

 שקף השטח המסומן במפה באות ט״ו

ות: ט״ז, י״ז, י״ח, י״ט, בי.״  השטחים המסומנים במפה באותי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

6 בפברואר 1983) ) ג ״ מ ש ת  כ״ג בשבט ה
 (חמ 136-־-3)
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