רדומות

קובץ התקנות
»•ra
תקנות ניירות ערך )דו״חות; תקופתיים •ומיידיים( )תיקון ממ׳  ,(3התשומ׳׳ת—1987

.
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תקנות .ניירות עדך )פרטי התשקיף ,מבנהו:וצורתו( )תיקון׳ מס׳  ,(3ה,תןש1ט׳׳יח—1987

.
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תקנות

ניירות

ערך

תקופתיים

)דו״חות

.

1987—«TWWTT

ומיידיים של
.

.

קת

,

.

להשקעות
.

.

מאמנות(,

.

.

תקנות מס הכנסה )יועצי מס( )תיקון מק׳  ,(5התשמ״ז?1987-

.
.

160

תקנות מס .הכנסה )תיאומים לגבי מפעל מעויחב :ולוגיבי מלאי ממוצע( ,התשמ״ת—!1987

•1163

.

.

163

)תיקון( ,ד>חושומ׳׳מ1987-י

.

164

תקנות עידוד החמכון )תבניות ח ס מ ן ״חידוש״( )תויקוז מם׳׳  ,(2התשמ״דו—1987

.

165

.

.

1166

.

.

!166

\.

.

167

. .

ז16

צו פיצויים; לנפגעי תאונות ,דרכים )מימון הקרן( )תיקון( ,התשמ״ח—1987
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )דינים וחשבונות(

)בדיקת דגים( ,התשמ״ת—,1987

הודעת בריאות הציבור )׳מזון(

.

<

הודעת הרוקחים! )אגרת תעודת היתר למכירת רעל( ,התשמ״ז!—1987
הודעת הפיקוה על! מברכים ושירותים )תמרוקים( ,התשמ״ו1987-4
הודעת רישווי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשט׳׳ח—1987
הודעת ההסגר ,התשמ״ח—1987׳

.

.

.

.

167

,ן

הודעת ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות( ,התשמ״ח^׳1987

.

הודעת רופאי השיניים )אגרת בחינה( .,התשמ׳׳ת—1987

.

.

הודעתו רופאי השיניים )אגרת רשיון והיתר' זמני( ,התשמ״יחד1987-
הודעות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( ,התשמ״חי—1987

.

הודעת הרוקחים )אגרות רשיון לירוקה ולעוזר לרוקח(,
הודעת הפיקוח
התשמ״ח—1987

על

ה

ת

ש

מ

ושירותים

״

ח

0

7

)תכשייריט

.

.
.

מצרכים

.

1157

1

.
.

.

.

!168

.

168

.

169

.

i—1987

מזיקים לאדם(,
.
.

170

.

•:171

הודעת הפיקוח עלי מצרכים ושירותים )מכשירי׳ קרינה לטיפול .רפואי( ,התשמ׳׳ח—1987

171

י .

.

171

.

.

172

1

להדברת

.

168

.

הודעת ההופאיט )אגרות רשיון והיתר זמני( ,התןשמ״ח—1987

.

הודעת הרווקיחיפ )תכשירים רפואיים( ,היתשמ״ח—1987

.

.

.

הודעת בריאות ,העם )קבורה מחדש( ,התשמ״ח—1967

.

.

,

.

.

תקנות ניידות ערך )דו״ חות תקופתיים ומיידיים(
)תיקון מס׳  ,(3ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח ,! 1968—-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הזולגת המתח
״מנהל״

בתקנות ניירות ערך )דו״יחות תקופתיים ומיידיים( ,התש״ל—1970
.1
התקנות העיקריות( ,כל מקום שנאמר ב ו ״מנהל״ יבוא במקומו ״דירקטור״.
2

)להלן —

בתקנה  1לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקון תקנית a

.2

תיקון תקנוד״2

.3

.הוהפת תקנה
23א

אחרי תקנה  25לתקנות העיקריות יבוא:
.4
25א .יצויין המען ׳הרשום של התאגיד ומספר הטלפון שלו.״
״מעיז רשום

״ ״נושא משרה בכירה״ — דירקטור ,מנהל כללי ,משגה למנהל כללי ,סגן מנהל
כללי ,חשב ,מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו
שונה ,וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק בחמישה אהוזים
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה״;
״בן משפחה״ — כמשמעותו בסעיף 52א לחזק;
״פקודת החברות״ — פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג— . 1983״
3

ד.חלפות יתק0ד26 .
והומפת תקנה
26א

.5

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי ״לרשות״ יבוא ״במשרדה בירושלים״.

במקום תקנה  26לתקנות העיקריות יבוא:

״הדירקטורים
של ונתאגיד

) .26א( לגבי כל אחד מן הדירקטורים רהדירקטורים החליפים של
התאגיד יצויינו —
)(1

שמו;

)(2

גילו;

)(3

מענו להמצאת

 )(4)(5

כ ת ב

י

ב י

 ,ן.ך

הנתינות שלו;
חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון;

) (6אם הוא דירקטור מקרב הציבור כמשמעותו בפקודת
החברות;
) (7אם הוא עובד של התאגיד ,ש ל חבדה־בת שלו ,של
חברה קשורה שלו או של בעל ענין ב ו — התפקיד או
התפקידים שהוא ממלא כאמור:
)(8

השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד;

) (9השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,תוך
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור;
 1ס״ח התשכ׳׳ח ,ענן׳  ;234התשמ״אov ,׳  ¡264התשט״ד ,עמ׳ .165
 2ק״ת התש״ל ,עמי  ¡2037התש׳׳ם ,עמ׳ .564
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,37עמ׳ .761
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) (10אם הוא ,לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים
שלו ,בן משפח!־ של בעל ענין אחר בתאגיד ,בציון הפרטים.
)ב( הרשות רשאית לפטור את התאגיד מגילוי פרט לפי תקנת
משנה )א( אם ראתה שנסיבות הענין מצדיקות זאת.
26א .לגבי כל אחד מנושאי מ ש ר ה בכירה של התאגיד,
אודותיו לא הובאו בהתאם לתקנה  ,26יצויינו —

נושאי משהה
ב כ י י ה

)(1

שמו;

)(2

גילו;

שפרטים

) (3התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה־ בת שלו או
בבעל ענין בו;
) (4אם הוא בן משפחה ,של נושא משרה בכירה אחר
או של בעל ענין בתאגיד;
)(5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים ׳האחרונות,״

בתקנה  27לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא :״אם לפי מיטב ידיעת התאגיד רואה
.6
החשבון או שותפו הוא בעל ענין או בן משפחה של ב ע ל ענין או של נושא משרה בכירה
בתאגיד — יובאו הפרטים״.
.7

בתקנה  29לתקנות העיקריות
)(1

תיקון תקנה 29

בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא:
״)(6

)(2

—

תיקו! תקני27 ,

עיסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין התאגיד ובעל ענין בו;״

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג( יובאו החלטות אסיפה כללית שלא מן המנץ והחלטות שלפי כל דין
יש לשלוח העתק מהן לרשם.״

.8

בתקנה  30לתקנות העיקריות

—

תיקון תקנה 30

) (1בתקנת משנה )ב( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״לענין זה״ יבוא ״פרסום
המידע בבורסה אינו פוטר ממילוי אחרי הוראות תקנה זו״;
)(2

האמור בתקנת משנה י)ג( יסומן )ד( ולפניו יבוא:
״)ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב( ,דו״ח בהתאם לתקנה ) 37א( יוגש
תוך יומיים מקבלת ההמלצה או ההחלטה על ידי הדירקטורים.״

.9

בתקנה ) 33א( לתקנות העיקריות ,אתרי פסקה! ) (8יבוא:

תיקון תקני33 ,

״) (9שיעור הון המניות המונפק בתאגיד המוחזק בידי בעל העניו ,לאחר
השינוי;
)(10

שיעור כוח ההצבעה בתאגיד המוחזק בידי בעל העניו ,לאחר השינוי.״

קובץ התקנות  ,5065כ״ג נחשון התשמ״ח1<.1987 ,י15.1
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הוססת תקנה

»33

אחרי תקנה  33לתקנות העיקריות יבוא:

.10
׳מסיו״
ע נ י ן

ע םב

״י

ב ו ז א ג י י

33א) .א( מנהל תאגיד משא ומתן בדביר עסקה ,שאינוה בהתאם
לתנאי השוק ,עם בעל ענין בתאגיד ,יודיע התאגיד מיד לרשות על
הצדדים למשא •ומתן ,על מהות העסקה ,היקפה ופרטיה.
!)ב( הרשות רשאית לדרוש מהתאגיד •כי יגיש לרשות ולרשם
דד׳ ח מיידי על המשא ומתן האמור ,תוך תקופה שדרשה.
)ג(

החלפת תקנד34 ,

.11

נעשתה העסקה ,יגיש עליה התאגיד דד׳ ח מיידי.״

במקום תקנה  34לתקנות העיקריות יבוא:

״מילופי נושאי
משחד .בכיריפ

)א( חדל נושא משרה בכירה או דירקטור חליף בתאגיד לכהן
.34
בתפקידו ,יפורטו שמו ,התפקיד שממנו הוא פורש ,תאריך פרישתו וכן,
לפי מיטב ידיעת התאגיד ,אחד משניים אלה:
) (1שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת
בעלי המניות של התאגיד;
)(2

שהפרישה כרוכה בנסיבות כאמור ,תוך פירושן.

•)ב( נתמנה• נושא משרה בכירה או דירקטור חליף בתאגיד,
יובאו לגביו הפרטים הנקובים בתקנה  26או 26א ,לפי הענין.״
התלפת תקנה 35

.12

במקום תקנה  35לתקנות העיקריות יבוא:

״מינוי וחילופין
של רואה ח׳שבון

.35

)אי( •חדל •רואה החשבון של התאגיד לשמש בתפקידו יפורטו
ז

ו

שמו ,תאריך פרישתו ,וכן ,לפי מיטב ידיעת התאגיד ,אחד משניים אלה:
) ,(1שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת
בעלי המניות;
) (2שהפרישה כרוכה בנסיבות כאמור ,תוך פירוטן.
)ב( נתמנה רואה חשבון לתאגיד ,יצרינו שמו ,מען משרדו
ותאריך המינוי; אם לפי מיטב ידיעת התאגיד ,רואה החשבון או שותפו
הוא בעל ענין ,נושא משרה בבירה או בן משפחה של בעל ענין אוו של
נושא משרה בכירה בתאגיד ,יצויין הדבר ויפורטו יחסי הקירבה ביניהם.״

הוופפת תקנה
36ב

.13
״זי»ין

אחרי תקנה 36א לתקנות העיקריות יבוא:
אסיישי.

כללקת

תיקון תקנה 37

.14

36ב .זומנה אסיפה כללית של התאגיד ,ל ר ב ו ת בהתאם לסעיפים 109
או  110לפקודת החברות ,יצויין מועד ומקום• כינוסה ויפורט •סדר יומה.״

בתקנה  37לתקנות העיקריות —
•)(1

ב ת ק נ ת משנה ,׳)א(! ,בסופה יבוא:
״).(7

עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין !התאגיד ובעל ענין

בו;״

) ¡(2אחרי ת ק נ ת משנה )ב( יבוא:
״)ג(• יובאו המלצות הדירקטורים בפני אסיפה כללית שלא מן המנין
•ויובאו המלצות הדירקטורים על קבלת החלטה ,שלפי כל דין יש לשלוח
העתק מהן לרשם.״
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.15

החל ׳ יקי׳

במקום פרק ד׳ לתקנות העיקריות יבוא:

פת

5

״פרק ד׳ :דו״הות כפפייפ חצי שנתיים
הגייייז

.38

בפרק זה —
״דו״ח חצי־שנתי״ או ״דר׳ח״ — דו״ח ביניים כספי מאוחד של
התאגיד ערוך ליום שהוא ששה חדשים אחרי תום שנת
החשבון האחרונה של התאגיד )להלן  —-יום הדו״ח( ,כשדו״ ח
הרווח והפסד ,דו״ח על השינויים בהון העצמי ודו״ח על
השינויים ׳במצב הכספי שייכים לתקופה של ששת החדשים
שהסתיימו ביום הדד׳ ח )להלן — תקופת הדו״ח( לרבות
הערות וביאורים לכל אלה;
״בנק״ ,״מבטח״ ,״מפקח על הבנקים״ ,״מפקח על הביטוח״
ו״ חברה מסונפת״ — כמשמעותם בתקנות ניירות ערך )עריכת
דו״חות כספיים( ,התשכ״ט—,3 !969

מועד הגשת
הדו״ח

 .39התאגיד יגיש לרשות ולרשם בכל שנה דו״ח חצי־־שנתי ,תוך
שלושה חדשים מיום הדו״ח ,ובלבד שהדו״ח יוגש תוך עשרה
ימים מתאריך חתימת התאגיד עליו.

עקרונות לעריכת
הדו׳׳ח

) .40א( הדו״ח החצי־שנתי ייערך בהתאם לעקרונות החשבונאיים
המקובלים לענין דו׳הות כספיים לתקופות ביניים ויכול שיוצג
בצורה תמציתית •בהתאם לכללי הדיווח המקובלים לענין זה.
)ב( בביאורים ייכלל הסבר בדבר השפעת העונתיות על
התוצאות המדווחות ועל כ ל שינוי במדיניות החשבונאית שיושמה
בדו״ח החצי שנתי לעומת זו שננקטה בדו״ח׳ השנתי האחרון,
תוך פירוט ההשפעה •הכספית ש ל ׳השינוי.
)ג(׳ בדד׳ח יוצג לצד כל סכום שבסעיפיו הסיכום המקביל לו
כלהלן:
) (1׳במאזן — ליום המאזן השנתי האחרון;
) (2בדדיה ריווח
בשינה הקודמת;

והפסד — למחצית

השנה

המקבילה

) (3בדו״ח על השינוי במצב הכספי — ,לשנה שהסתיימה
ביום המאזן הקודם.
בנק או מבטח

 .41על תאגיד שהוא בנק או מבטח יחולו הוראות תקנות ) 40 ,39א(,
 46ו־ ,47והוא יערוך את הדו״ח החצי־שנתי בהתאם להוראות
ולהנחיות של המפקח עלי הבנקים או של המפקח על הביטוח,
לפי הענין.

צירוף דו״חוית
ווברה־בת

) .42א( צורף לדו״ח השגתי האחרון של התאגיד דו״ח כספי של
חברה־בת שלא אוחדה או של חברה מסונפת ,יצורף לדו׳׳ח החצי־

 4ק״ת התשב״ט» ,מ׳ .1805
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שנתי דו״ח כספי הצי־ שנתי לאותה תקופה של אותת חברה־בת
או הברה מסונפת.
)ב( הרשות רשאית לפטור תאגיד מהוראות תקנה זו ,אם נוכחה
שנבצר ממנו למלא אחריהן.
צירוף דו״ח
רווח והפסד

 .43ערך התאגיד את דו״ח הרווח והפסד החצי־שנתי! בצורה מתומצתת,
יובאו בביאור דו״ה רווח והפסד מפורט של בסיס! נומינלי ופירוט
המרכיבים העיקריים של ההתאמה האינפלציונית של הריווח
או ההפסד ,בשקלים נומינליים; ערך התאגיד א ת דו״ח .הרווח
והפסד החצי ־שנתי במתכונת הדו״ ח השנתי המתואם ,יהיה פטור
מהבאת הביאור ,האמור.
רכש התאגיד בתקופת הדו״ח תאגיד אחר או והתמזג עם תאגיד
אחר ,והשפעת אירוע זה היא מהותית ,תוצג השפעתו על הדו״ח.

נתוני פרופורמה

.44

עסקות עם
צד קשור

 .45יינתן גילוי לעסקה; מהותית עם צד קשור בתקופה שמיום המאזן
השנתי הקודם ועד לתאריך החתימה על הדו״ח ואשר לא ניתן
עליה גילוי בביאור לדד׳ ח הכספי השנתי האחרון; לענין זה,
״צד קשור״ — כמשמעותו לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים.

אישור הדו״ח
וחתימתו

.46

הדו״ח יאושר בידי דירקטוריון התאגיד או בידי ועדה של
הדירקטוריון שהדירקטוריון הסמיך לכך ,ויחתם בשם התאגיד
ביד יו״ר הדירקטוריון או המנכ״ל — אם הוא דירקטור ,וביד
נושא המשרה הבכיר ביותר בתהום הכספים; בדו״ח יצויין תאריך
החתימה.

 .47רואה החשבון של התאגיד יסקור א ת הדו״ח החצי־שנתי ,יאשר
א ת דבר עריכת הסקירה בחתימתו ויציין את תאריך החתימה.״
תחייה

.16

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ברשומות.

ט׳ בתשרי התשמ״ח ) 2באוקטובר (1987

משה נסים
שר האוצר

)חמ (3—982

תקנות ניירות ערך )פרסי התשקיף ,מגנהו וצורתו( )תיקון מס׳ ,(3
התשמ״ת1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח— 1968י ,לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלד:.
ד,חלפת המונח

"

מני,י

"

בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף ,מבנהו וצורתו( ,התשכ״ט—1969
.1
התקנות העיקריות( ,כ ל מקום שנאמר •בו ״מנהל״ יבוא ׳במקומו ״דירקטור״״

2

)להלן —

 1ס״ח ד»תשכ״ח»» ,׳  ;234התשמ״א ,עמי  ;264התשמ״ד ,עמ׳ .165
 2ק״ת התשכ״ט ,ממי  ;1794התשמ״ה ,עמ׳  ;1779התשמ״ז ,עמ׳ .526
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג נחשון התשימ״ח15.11.1987 ,

בתקנה  1לתקנות העיקריות ,בסופר .יבוא:

.2

תיקלו תקנה 1

״״בעל ענין״ — כמשמעותו בסעיף ) 37א()* (1לחוק;
״נושא משרה בכירה״ — דירקטור ,מנהל כללי ,משנת למנהל כללי סגן מנהל
כללי ,חשב ,מבקר פנימי וכל ממילא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו
שונה ,ויכן יחיד המועסק במנפיק בתפקיד אחר ,והמחזיק בחמישה אחוזים׳
אוי יותר מן הערך הנקוב של •הון המניות המוציא אז מכוח ההצבעה;
״בן משפחה״ — כמשמעותו׳ בסעיף 52א לחוק.״
אחרי תקנה  44לתקנות העיקריות יבוא:

.3

״

פ י ט

'

ם

ע

י

44א.

)א(

מוצעות איגרות חובי וכבטחון למילוי תנאיהן בידי המנפיק,

תאגיד ערב

_

,

הוספת תקנה
44א

,

ניתנת ערבות של תאגיד ,שאינו חברה־בת של המנפיק שהוא מחזיק בה
׳למעלה מחמישים אחוז מכוח וההצבעה ,יכלול התשקיף א ת כ ל הפרטים
שהיה חובה לכוללם• ,בתשקיף כחתאם להוראות ׳תקנות אלה; אילו׳ הנפיק
התאגיד הערב א ת איגרות החוב המוצעות ,והכל בשינויים המחוייבים
לפי הענין.
)ב( חלות על התאגיד הערב הוראות סעיף  36לחוק ,רשאית
הרשות לפטור מהוראות תקנה זו ,וכן להתנות את מתן הפטור בכך
שיצוייינו׳ בתשקיף חלק• מן הפרטים האמורים.״
.4

במקום תקנה  45לתקנות העיקריות יבוא:

״הדירקטורים
של המנפיק

)א( לגבי כל אחד מן •הדירקטורים והדירקטורים החליפים של
.45
המנפיק יפורטו׳ —
)(1

שמו;

)(2

גילו;

)(3

מענו להמצאת כתבי בי־דין;

)(4

הנתינות שלו;

)(5

חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון;

ד,תל3ות,תקנר45,
והוספת תקנד.

«»

) (6אם הוא עובד שיל המנפיק ,שיל חמרהי־בת שלו ,של
חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו — התפקיד או
התפקידים שהוא ממלא כאמור;
) (7אם הוא דירקטור מקרב הציבור כמשמעותו בפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמי״ג—; 1983
3

)(8

השנה שביה החלה כהונתו ׳כדירקטור של המנפיק;

) (9השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,תיוד
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור;
) (10אם הוא ,ליפי מיטב ידיעת המנפיק והדיירקטורים
שלו ,בן משפחה של בעל עניו אחר במנפיק ,בציון
הפרטים.
3

דיני מדינת ישראל ,נופה חדש דג ,עימ׳  ;761ס״ה התשמ״ז ,עימ׳ .72
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)ב( יפורטו הוראות מסמכי ההתאגדות של המנפיק בדבר
המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,דרכי מינויים או בחירתם,
משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של
הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן.
)ג( הרשות רשאית לפטור א ת המנפיק מגילוי פרט לפי תקנת
משנה )א( אם ד א ת ה שנסיבות העגין מצדיקות זאת.
נושאי משרה
בכירה

45א .לגבי כל אחד מנושאי משרה בכירה של המנפיק ,שפרטים
אודותיו לא הובאו בהתאם להוראות תקנה  ,45יצויינו —
)(1

שמו:

)(2

גילו;

) (3התפקיד שהוא ממלא
המנפיק או בבעל ענין בו;

במנפיק,

בחברה־בת

של

) (4א ם הוא בך משפחה של נושא משרה בכירה אחר
או של בעל ענין במנפיק;
)(5

השכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות.״

בתקנה  51לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקוןתקנה51 .

.5

תיקון תקנה 55

בתקנה  55לתקנות העיקריות ,במקום ״המניות שביעל •ענין במנפיק ,למעט מי
.6
שיזם את הקמתו של המנפיק״ יבוא ״המניות והאופציות שבעל ענין או נושא משרה
בכירה״.

״)ד( חלות על התאגיד האחר הוראות סעיף  36לחוק ,רשאית הרשות לפטור
מהוראות תקנה זו ,וכן להתנות את מתן הפטור בכך שיצויינו בתשקיף חלק מן
הפרטים שיש להביאם בהתאם לתקנה זו.״

תיקון תקנה 59

.7

הוספת תקנה
67א

.8

בתקנה  59לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״)ה( בדו״ח הרווח והפסד ביניים יוצג לגבי כל סכום שבסעיפיו הסכום המקביל
לו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.״
אחרי תקנה  67לתקנות העיקריות יבוא:

׳׳ערבויות

תחיקיה

.9

67א .יובאו הערבויות התקפות בתאריך התשקיף ,שהמנפיק נתן
לתאגיד שאינו חברה־בת שלו שהוא מהזיק בת למעלה ממחצית כוח
ההצבעה ושהן בסכום •בלתי מוגבל או בסכום הגדול מ ־  2 5 %מהונו
העצמי המותאם ,והערבויות בכל סכום שנתן המנפיק לתאגיד כלשהו
שלא במהלך עסקיו הרגיל; יצויינו שם הנערב ,שם הנושה ,היקף
הערבות ויתרת ההלוואה הנערכת סמוך ככל האפשר לתאריך התשקיף.״

׳תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות.
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון התשמ״ח15.11.1987 ,

תקנות ניידות ערך )דו״חות תקופתיים ומיידיים של ק ר ן
להשקעות בנאמנות( ,ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח— 1968י ,לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה —

)א(

ה ג ד

יי

ת

״החזקה״ ו״רכישיה״ — כמשמעותן בחוק ,למעט החזקה אוי רכישה בידי חברה
שלובה;
״בעל ענין בנאמן״ או ״בעל עניין במנהל הקרן״ — מי שמחזיק בעשרה אחוזים
או יותר מהון המניות המונפק של הנאמן או של מנהל הקרן ,לפי העניו ,או
מפוח ההצבעה בו או; מהסמכות למנות את 'הדירקטורים שלו; מי שרשאי
למנות את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור שלו או כמנהלו הכללי ,וכל
׳תאגיד שאדם ׳כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות
המונפק שלו ,מכוח ההצבעה בו איו מהסמכות למנות את הדירקטורים שלו,
וכן חברה־בת של הנאמן או חברה־בת של מנהל הקרן ,לפי׳ הענין ,למעט
חברת רישומים כמשמעותה בסעיף )37א()) (1ב( לחוק;
!

״נאמן״ — גם שיני נאמנים ,כמשמעותם בסעיף  6לחוק להשקעות משותפות
בנאמנות )תיקון מס׳  ,(3התש״ם— , 1980במשמע.
2

)ב( מונחים אחרים בתקנות אלה ,המשמשים גם בחוק להשקעות משותפות
בנאמנות ,התשכ״א—) 1961להלן — חוק להשקעות משותפות( ,משמעותם
כמשמעות הנודעת להם בחוק האמור ,זולת אם ניתנה להם משמעות אחרת בתקנות
אלה.
דו״ חות של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה לפי חוק להשקעות משותפות׳ ייערכו
.2
ויוגשו לפי הוראות תקנות אלה.

תחוילת.התקנות

) • .3א( הדו״חות יוגשו על ידי מסירתם למשרדי הרשות והרשם בירושלים או על ידי
משלוחם בדואר.

דדכי הגשת
הדו״חות

)ב(

הדו״חות ייערכו בצורה נוהה לקריאה ועמודיהם יהיו ממוספרים.

מנהל הקרן יגיש לרשות ולרשם דו״ח תקופתי אחת לשנה ולא יאוחר מ־ 90יום מתום
.4
שנת החשבון של הקרן.
.5

הדו״ח התקופתי יהיה הדו״ה לפי סעיף  20לחוק להשקעות משותפות.

)א( מנהל הקרן יגיש לרשות ולרשם דו״חות מיידיים על אירועים המפורטים
.6
י
בתקנות  7עד .14

מדעו׳ הגשת
הדו״ת התקופתי

פרטי הדו״זו
התקופתי
דו״חות מיידיים
ומועד הגשתם

)ב( דו״ ח מיידי יוגש תוך שבעה ימים מהתאריך שבו התרחש האירוע ,או
מהתאריך שבו נודע למנהל הקרן ,לנאמן או לדירקטורים שלהם על התרחשותו.
 1ס״ח התשכ״ח ,עמ׳  ;234התשמ״ד ,עמי .165
 2ס״ח התש״ם ,עמי .156
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)ג( אין חובה להגיש דו״ח לפי תקנות אלה אם" נופח הנאמן שהוגש על ׳האירוע
דו״ ח לפי תקנות ניירות ערך )דו׳׳חות תקופתיים ומיידיים( ,התש״ל—,3 !970
שינוי במדיניות
ההשקעות

יובאו פרטים בדבר כל שינוי שחל במדיניות ההשקעות של הקרן• ,כפי שזו הובאיה
.7
בתשקיף הקרן או בתיקון לתשקיף שפורסם לאחרונה סמוך לפני תאריך הדו״ח או נקבעה
בהסכם הנאמנות'.
יובאו פרטים בדבר כל שינוי תנאי הסכם הנאמנות ויצורף הסכם הנאמנות בנוסחו

שינוי הסכם
הנאמנות

.8
החדש.

בעלי עניו

)א( נעשה אדם בעל ענין בנאמן איו במנהל קרן יצויינו שמו ,מענו ,וליפי מיטיב
.9
ידיעת הנאמן או מנהל הקרן ,לפי העין ,מספר היחידות בקרן המוחזקות בידו ומספר
המניות ,לסוגיהן ,שהוא מהזיק בנאמן או במנהל הקרן ,לפי העניו ,וכן יובא שיעור ההון
המונפק ושיעור כוח ההצבעה שהחזקה זו מקניה לו בנאמן או במנהל הקרן ,לפי הענין.
• )ב( חל שינוי במספר המניות ,לסוגיהן ,שבעל ענין בנאמן או במנהל הקרן
מחזיק בנאמן או במנהל הקרן ,לפי העניו ,יובא׳ השינוי ,לפי מיטב ידיעת הנאמן או
מנהל הקרן ,לפי הענין ,וזאת בפירוט הקבוע בתקנה ) 33א( לתקנות ניירות ערך )דו״חיות
תקופתיים ומיידיים( ,התש״ל— ,1970פרט לאמור בפסקאות ) (4ו־) (5שבה.
)ג( חל שינוי במספר היחידיות בקרן המוחזקות בידי ביעל ענין בנאמן או במנהל
הקרן ,יובא ,לפי מיטיב ידיעת הנאמן או מנהל הקרן ,לפי היענין ,מספר היחידיות שבעל
הענין מחזיק בהן לאחר השינוי.
)ד( בתקנה זו ,״שינוי״ — למעט בעקבות חלוקת יחידות הטבה.

חילופי
דירקטורים

) .10א( חדל דירקטור ,דירקטור חליף או מנהל כללי בנאמן או במנהל הקרן לכהן
בתפקידו ,יובא שמו ,התפקיד שממנו פרש ,תאריך הפרישה וכן ,לפי מיטב ידיעת הנאמן
או מנהל הקרן ,לפי הענין ,אהד משניים אלה:
) (1שהשינוי אינו כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי היחידות
בקרן;
)(2

שהשינוי כרוך בנסיבות כאמור ,תוך פירוטן.

)יב( נתמנה דירקטור ,דירקטור חליף איו מנהל כללי בנאמן או במנהל הקרן,
יצויינו שמו ,מענו ,תפקידו החדש ,תאריך מינויו לתפקיד והתעסקותו׳ העיקרית בשלוש
השנים האחרונות.
;

מינוי וחליפין
של רומה חשבון

) .11א( חדל רואה החשבון של הנאמן או של מנהל הקרן לשמש בתפקיד זה ,יובאו
שמיו ,תאריך הפרישה ,וכן ,לפי מיטב ידיעת ׳הנאמן או מנהל הקרן ,לפי הענין ,אחד
משניים אלה:
) (1שהשינוי אינו כרוך בנסיבות שישי להביאן לידיעת ־בעלי היחידות
בקרו;
)(2

שהשינוי כרוך בנסיבות כאמור ,תוך פירוטן.

)ב( נתמנה רואה חשבון לנאמן או למנהל הקרן )להלן — התאגיד הממנה(
יצוייינו שמו ,מען משרדו ותאריך המינוי; אם לפי מיטב ידיעתו של התאגיד הממנה,
 3ק״ת התש״ל ,ע מי  ;2037התשמ״ה ,עמי 778י,1
;
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון התשמ״ח1987 ,״15.11

רואה החשבון או שותפו •הוא איש פנים מרכזי בתאגיד הממנה ,יצויין והדבר ותפורט
הסיבה שבשלה •הוא בלול בהגדרת איש פנים מרכזי.
)ג( אם לפי מיטב ידיעת התאגיד 'הממנה נעשה רואה החשבון של התאגיד
הממנה א ו שותפו ,איש פנים מרכזי בתאגיד הממנה ,יצויין הדבר ותפורט הסיבה שבשלה
הוא כלול בהגדרת איש פנים מרכזי.
)ד( בתקנה זו ,״איש פנים מרכזי״ — כהגדרתו בסעיף 52ה לחוק.
)א(

.12

.

יובאו פרטים בדבר כל חלוקה של דיבידנד במזומן ב ק
,

,

פ

ר ן

ר

ט

ל

ק ר ןש

ע

ל

פ י

התשקיף שלה מחלקת ,אם רווחיה ירשו זאת ,דיבידנד במזומן לפחות ארבע פעמים בשנה
)להלן — קרן לתשלומים תקופתיים(.

חלוקה ואי
הלוקה של
דיבידנד

)ב(׳ קרן לתשלומים תקופתיים ,שלא חילקה דיבידנד במזומן במועד שבו ,בהתאם
לנקבע בתשקיף שלה ,היתד! מחלקת דיבידנד כאמור לו רווחיה היו מרשים זאת ,או
שבאותו מועד חילקה דיבידנד ׳בשיעור הנמוך מזה שנקבע בתשקיף ,יובאו פרטים על כך.
ל
) .13א( יובאו פרטים בדבר כל אירוע שאירע שלא בדרך העסקים הרגילה ל
הקרן או של ״הנאמן והשפיע או עשוי להשפיע ,באופן מתותי ע ל רווחיותו ,רכושו או
התחייבויותיו של מנהל הקרן או של הנאמן ,לפי העניו ,או על נכסי הקרן או רווחיותה.
ש

מ ג ה

אירוע מיוחד

)ב( •הודאות תקנה זו לא יחולו לגבי אירוע שהוא מן המפורסמות ,זולת אם
הייתה לאירוע השפעה מיוחדת על נכסי הקרן או על רווחיותה.
׳)ג( מקיים הנאמן או מנהל הקרן משא ומתן שלא בדרך העסקים הרגילה ,אשר
תוצאותיו יהוו או עשויות להוות אירוע כאמור ׳בתקנת משנה ׳)א( ,יודיע על יכך מייד
לרשות ,והיא רשאית לדרוש ממי שהודיע כאמור דו״ח מיידי על כך ,אם היא סבורה
שהדבר דרוש להגנת משקיעים.
)ד( חתם מנהל הקרן או הנאמן על חוזה או ע ל זכרון דברים בעניין מהותי שאינו
במהלך העסקים הרגיל ,יגיש על כך דו״ח מיידי.
הגיע לרשות מידע על אירוע
.14
כי ידיעה אודותיו חשובה ,למשקיע
רשאית ,הרשות לדרוש ממנהל הקרן
דו״ח מיידי על האירוע האמור ,תוך

שאינו׳ מפורט בתקנות אלה ,ואשר הרשות סבורה
סביר השוקל קניה או מכירה ל
או מהנאמן או משניהם ,כי יגישו לרשות ולרשם
תקופה שדרשה הרשות.
ש

י ח י ך ו ת

ב

ק

ר

ן

דו׳׳ח מיידי לפי
דרישת הרשות

הדו״חות יישאו תאריך וייחתמו בידי מנהל הקרן והנאמן ,פרט לדו״ ה לפי תקנה
.15
 13או  ,14שייחתם בידי מי שנדרש להמציאו.

תאריך וחתימה

תקנות ניירות ערך )דו״חות תקופתיים ומיידיים .של קרן להשקעות בנאמנות(,
.16
התש״ל— 1970י־ — בטלות.

ביטול תקנות

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

.17

ט׳ בתשרי התשמ״ח ) 2באוקטובר (1987
)

ח

מ

י

2

8

5

_

3

(

תחילה

מ ש ה נסים
שר האוצר

 4ק״ת התש״ל ,עמ׳ .2042

קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון התשמ״ח15.1-111967 ,
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תקנות מס ה כ נ ס ה )יועצי מ ס (

)תיקון מס׳  ,(5ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  236עד 236ג ו־• 243לפקודת מס ה כ נ ס ת  ,סעיף  143א
לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו— , .1975סעיף 27א לחוק ט ס קניה )טובין ושירותים(,
התשי״ב— , 1952וסעיף  50לחוק מ ס ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(6התשמ׳׳ו—,41986
אני מתקין תקנות אלה:
1

־

3

החלפת הפרק
הראשון

בתקנות מס הכנסה )יועצי מס( ,התשכ״ט—1968
.1
במקום הפרק הראשון יבוא:

5

)להלן — התקנות העיקריות(,

״פרק ראשון :לימודים ,בחינות והשתלמויות
לי יז־י
מ

ם

.1

המבקש לגשת לבחינות ׳ליועצי מס ,יעבור תקופת לימודים במוסך

שהוכר מראש ולפי תוכנית שאושרה מראש על ידי הנציב
התייעצות עם מנהל אגף המכס זמע״ימ.
בחינות

.2

פטור מבחינות

,3

לאחר

)א( הנציב יקבע א ת הבחינות ומועדן ויפרסם הודעה על המקום
והמועד בשני עתונים יומיים ,לא יאוחר מ־ 30ימים לפני מועד
הבחינות; הבחינה בנושאים המפורטים בתקנת משנה )ב()(3
תיקבע על ידי הנציב לאחר התייעצות עם מנהל אגף ׳המכס ומע״מ.
)ב( .הבחינות ייערכו בכתב ,בשפה העברית ,במספר חלקים כפי
שיקבע הנציב ובנושאים שלהלן:
)(1

הנהלת

חשבונות,

ידיעה

מסחרית

כללית,

ביקורת

חשבונות וחישובים מסחריים ,כמפורט בתוספת הראשונה;
י ) (2דיני מס הכנסה ,מס רכוש ,מם שבח מקרקעין ,ביטוח
לאומי ,והוראות מקצועיות ותחשיבים שהוציא אגף מס
הכנסה;
) (3דיני מס ערך מוסף ומס
שהוציא אגף המכס ומע״מ.

קניה והוראות מקצועיות

)א( מ י שעבר קורם מפקחים־מבקרים באגף מס הכנסה ועבד
כמפקה־מבקר באגף במשך עשר שנים ־לפחות וביקש להירשם
כיועץ מס לא יאוחר משנה מהיום שבו חדל לעבוד באגף ,יראוהו
כמי שעמד בבחינות בנושאים המפורטים בתקנה ) 2ב() (1ו־),(2
אם הוכיח להנחת דעתו של הנציב כי הוא בעל רמת ידיעות מספקת
בנושאים האמורים.
י ) ב ( מי שעבד קורס מבקרי חשבונות באגף המכס! ומע״מ ועבד
כמבקר חשבונות באגף• במשך עשר שנים לפחות וביקש להירשם
כיועץ מס לא יאוחר משנה מהיום שבו חדל לעמוד באגף ,יראוהו
כמי שעמד בבחינות בנושאים המפורטים בתקפה• ) 2ב() (1ו־),(3

1
2
3
4
5
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דיני
ס״ח
ס״ח
פ״ח
ק״ת

מדינת ישראל ,נופח חדש  ,6עמי  ;120התשמ״ז ,עמי .158
התשל״ו ,עמי  ;52התשמ״ו ,עמ׳ .264
זזתשי״ב ,עמי .344
חתשמ״ו ,עמ׳ .624
התשכ״ט ,עמי .146
קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשו! התשמ״ח15.11.1987 ,

אם הוכיח ,להנחת דעתו של ׳הנציב לאחר; התייעצות עם מגהל
אגף •המכס ומיע״מ ,כי הוא בעל רמת ידיעות מספקת בנושאים
האמורים.
)ג( מ י שעבר בחינות בחשבונאות במסגרת בחינות ׳סופיות; א׳
של מועצת רואי חשבון ,או מי שקיבל פטור מהן ממועצת רואי
חשבון ,יראוהו כמי שעמד בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה
)2ב().(1
,

מימי בוחנים,
תוצאות הבחינה
מ ר ע ודים

)ד( מי שעבר בחינות במסים במסגרת בחינות סופיות א׳ של
מועצת רואי חשבון ,יראוהו כמי שעמד בבחינה בנושאים המפורטים
בתקנה ) 2ב() (2ו־).(3

) .4א(

הנציב ימנה בוחנים ,אם בדרך כלל או לבחינה מסוימת.

)ב( הערכת תוצאות הבחינות מסורה לשיקול דעתו ש ל הבוחן
ותצויין במספר נקודות מתאים ,כשמספר ״הנקודות המיועד לתוצאה
הטובה ביותר הוא .100
)ג( נבחן שקיבל בבחינה ציון שהוא פחות מ־ 60נקודות ייחשב
כנכשל באותה בחינה.
)ד( נבחן שקיבל בבחינה ציון שהוא פחות מ־ 35נקודות ,לא יהיה
רשאי להיבחן בנושאי הבחינה במועד !הבחינה שלאחר המועד
שבו קיבל ציון כאמור.
)ה( נבחן שקיבל בבחינה ציון של  50נקודות ומעלה והוא חולק
על הציון שניתן לו ,רשאי לערער על הציון .הערעור יוגש בכתב
לנציב׳ לא יאוחר מ־ 40ימים :מהיום 'הנקוב ׳בהודעה בדבר תוצאות
הבחינה.
)ו( הנציב או מי שהוסמך על ידו ,יודיע למערער על החלטתו
תוך ' 60ימים מיום הגשת הערעור .ההחלטה תהיה סופית.
)ז( עם ׳הגשת הערעור ישלם המערער אגרה בסכום השווה למחצית
סכום האגרה הקבוע בתקנה ) 18א().(3

השתלמות

) .5א( יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המם ,׳שעבר בחינה בנושאים
המפורטים בתקנה ) 2ב() (2לפני יום ח״ בתשרי התשמ״ח )1
באוקטובר  ,(1987או שנרשם בפנקס יועצי המס׳ לפני המועד
האמור ,יהא רשאי לייצג לענין מס ערך מוסף ולענין מס קניה
עד יום י״א באלול התשמ״ח ) 24באוגוסט  (1988גם אם לא עבר
בחינה בנושאים המפורטים בתקנה ) 2ב(). ; (3לאחרו המועד האמור
הוא יהיה רשאי לייצג כאמור רק אם הוכיח לנציב כי נתקיים
לגביו אחד מאלה:
) (1הוא השתתף בהשתלמות בנושאי מם׳ עדך מוסף שערפה
לשכת חשבונאים ויועצי מס מוסמכים בישראל לפני כ״ז
באלול התשמ״׳ו ) 1באוקטובר  ,(1986ובידו תעודה מטעם
הלשכה האמורה ,חתומה בידי נשיא הלשכה ,המאשרת את
השתתפותו;

קובץ התקנות  ,9065כ״ג בחשה התשמ״ח15.111,1987 ,
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) (2הוא השתתף ,לא יאוחר מיום י״א באלול התשמ״ח
) 24באוגוסט  ,(1988בהשתלמות בנושאי מם ערר מוסף
ומס קניה ,על פי׳ תכנית שאישר מראש הנציב; בהתייעצות
עם מנהל המכס ומע״מ ,במוסד שתוכר על ידם מראש לצורך
זה !ובידו תעודה המאשרת זאת;
) (3הוא עבר בחינה בנושאים המפורטים בתקנה ) 2ב().(3
)ב( על אף האמור בתקנה ) 3א( ,מי שמתקיימים לגביו התנאים
הקבועים בתקנה האמורה; וביום כ״ז באלול' התשמי׳ו ) 1באוקטובר
 (1986עבד כמפקח־מבקר באגף מם הכנסה ,יראוהו כאילו עמד
גם בבחינה בנושאים המפורטים בתקנה ) 2ב() ,(3אם עבר
השתלמות בנושאי מם ערך מוסף :ומם קניה כ פ י שקבע הנציב
בהתייעצות עם מנהל המכס ומע״מ.״
תיקון תקני ,ד

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,במקום ״ההכשרה תיעשה״ יבוא ״תקופת ההכשרה
.2
תהיה שנתיים לפחות והיא תיעשה״ ,ובמקום ״) 2ב(״ יבוא ״) 3א(״.

תיקון תקנה 8

.3

בתקנה  ,8במקום ״או יועץ מס״ יבוא ״יועץ מס או מפקח״.

תיקון תקנת9א

.4

במקום תקנה 9א לתקנות העיקריות יבוא:

״״נשיי! קיימת

9א.

על אף האמור בתקנה '— 7
), (1מי שחל לגביו האמור בתקנה )3א( ,ומי שניתנה לו תעודת
גמר התמחות מאת יושב ראש מועצת רואי חשבון ,ל פ י תקנה 26
לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז— , 1955לא יהא חייב לעבור
תקופת הכשרה;
6

) (2תקופת ההכשרה ל ג ב י מי שחל עליו האמור בתקנה ) 3ב(
תהיה שנה אחת בלבד.
תיקון תקנה 12

.5

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,המלים ״בסוף שנת ההכשרה או״ — יימחקו.

תיקון תקנה 14

.6

בתקנה  14לתקנות העיקריות ,הםיפה המתחילה במלים ״או אם לא עמד״ —

תימחק
תיקון מתופפת
הראשונה

תחילוד.

.7

בתוספת הראשונה ,בחלק גי ,סעיפים  7ו־ — 8יימחקו.

)א( תחילתה של תקנה  ,1לגבי תקנה  1לתקנות העיקריות — לגבי המבקש
.8
לגשת לבחינות ליועצי מס שייערכו החל בשנת המס .1989
)ב( תחילתה של תקנוה  ,1לגבי תקנה ) 2ב() (3לתקנות העיקריות — לגבי מי
שניגש לבחינות ליועצי מס לאחר מועד פרסום תקנות אלה.
)ג( תחילתה של תקנה  ,2לענין קביעת תקופת ההכשרה — לגבי מי שהחל את
תקופת ההכשרה ביום י״ח באב התשמ״ח ), 1באוגוסט  (1988או לאחר מכן.
ד׳ בתשרי התשמ״ח ) 27באוקטובר (1987
)יחמ (3—118

מ ש ה נסים
שר האוצר

 6ק״ת התשט״ז ,עמ׳ .458 ,34
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון התשמ״ח15.11,1987 ,

תקנות מס הכנסה )תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע(,
התשמ״ ת  9 8 7 -ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 34א( לחוק לתיקון פקודת מיס הכנסה )מם׳ ,(71
התשמ״יז—) 1986להלן — החוק( ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע לאמור:
1

.1

י׳גייי׳

בתקנות אלה ,״שיעור התאמה״ — כהגדרתו בסעיף  30ל ח ו ק

כאשד לפי סעיף ) 74ב() (1לחוק לעידוד השקעות הון ,התשיי״ט— , 1959יש
.2
להביא בחשבון לצורך חישוב הגידול במחזור של מפעל ,כתוצאה מהוספת חילק מאושר,
א ת מחזור המפעל בשנת המם  ,1986יובא בחשבון במקומו המחזור האמור כשהוא מחולק
בשיעור התאמה.
2

כאשר בהתאם להגדרת ״מלאי ממוצע״ שבסעיף ) 16ג( לחוק מ 0:הכנסה )תיאומים
.3
ך^לא,
^,ךן
<1
בשל אינפלציה( ,התשמ״ה—,3 !985
י

ש

מביא

ב ח ש  : 1ו ן

) ת י ש ו ב

ה

מ

מ

צ

ו

ע

תיאום לגבי
מפעלמעזרב

תיאום לגבי

מלאיממוצמ

את עלות המכירות -בשנת המס  ,1986יובא בחשבון •במקומה סכום השווה לעלות המכירות
האמורה ׳כשהיא מחולקת בשיעור התאמה.
כ׳ באלול התשמ״ז ׳) 14בספטמבר (1987
'
) ח מ

 8מ ! ( 3 _ 1

ג ד ע ו ן פית
שר המדע והפיתוח
ממלא מקום שר האוצר

 1ס״ח התשמ״ז ,עמי .2
 2ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .234
 3ס״ח התשמ״ה ,עמי .172

צ ו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( )תיקון(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,חתשל״ה—
 1975י ,ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה ,אני מצווה לאמור:
1

בסעיף  1לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( ,התשל״ז—, 1977
.1
במקום ״ 8.5אחוזים״ ייבוא ״ 7.5אחוזים״.
2

.2

צו זה יחול׳ עלי דמי ביטוח שישולמו החל מיום ח׳ בתשרי התשמ״ח ) 1באוקטובר

תיקו!סעיף!

״חולי.

.(1987
ט׳ בתשרי התשמ״ח ) 2באוקטובר (1987

)חמ (3—545

גדעון פת
•שר המדעי והפיתוח
ממלא מקום שר האוצר

 1ס׳׳ח התשל׳׳ח2» ,׳ .234
 2ק״ת התשל״ו ,עמ׳  ;937התשמ״א ,עמ׳ .1561
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צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )דינים וחשבונות( )תיקון(,
התשמ״ח987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק ׳הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
1

תיקיו

ס*!׳ י .
,

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )דינים וחשבונות( ,התש״ך—1960
.1
)להלן — הצו העיקרי( —-
)(1

2

בהגדרת ״יצרן״ ,המלים ״בעל טחנת קמח״ — יימחקו;

) (2בהגדרת ״״הטופס״ ,המלים ״שדוגמתו אפשר להשיג במשרד הראשי של
המנהל או באחד ממשרדיו המחוזיים״ — יימחקו.
בסעיף  4לצו העיקרי —

תיקיו ס״יר *

.2

תיקיו סעיף 7

.3

בסעיף  7לצו העיקרי ,במקום ״השלישית״ יבוא ״׳השניה״.

תיקין0עיף9

.4

בסעיף  9לצו העיקרי ,אחרי ״למנהל״ יבוא ״לפי דרישתו״.

תיקו! סעיף 11

.5

בסעיף  11לצו העיקרי —

תיקון סעיף 16

.6

בסעיף  16לצו העיקרי ,בסופו ,יבוא ״לפי דרישתו״.

תיקון סעיפים
 18 ,17ו־19

.7

בסעיפים  18 ,17ו־ 19לצו העיקרי ,אחרי ״למנהל״ יבוא ״לפי דרישתו״.

החלפת התוספת
הראשונה

.8

במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:

)(1
)(2

בסעיף קטן )א( ,המלים ״פרט לאלה המפורטים בתוספת השניה״ — יימחקו;
במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( בעל בית אריזה ינהל פנקס מלאי .וירשום בו כל עסקה בסוכר,
בקמח ,באורז ,בקפה ,ובתה״.

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״תוך  14יום מיום• פרסום צו זה ברשומות )להלן —
יום הפרסום(״ יבוא ״לפי דרישתו״;
)(2

במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2שנדרש להגיש דין וחשבון למנהל כאמור בפסקה ) ,(1יודיע לו גם
על כל שינוי שחל במספר חדרי הקירור או בממדיהם ,או בדרגת והקור,
תוך שבעה ימים מיום שחל השינוי״.

״התוספת הראשונה
)סעיפים  4 ,2ו־(6
אבקת חלב
אורז בכל צורותיו
 1ס״ח התשי׳׳ח ,עמ׳  ;24התשמ״ב ,עמי .92
 2ק״ת התש״ך ,עמי  ¡1096התשכ״א ,עמי  253ועמי  ;1870התשכ״ב ,עמ׳  1755ועמי .2429
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בשר קפוא
שמני מאכל ותמרי גלם לייצור שמני מאכל
חטים למיניהן וקמח חטים
סוכר
תה
קפה ירוק
 .פולי סויה
טבק״.
.9

התוספת השניה לצו העיקרי — בטלה.

ביטול התוספת
השניה

.10

במקום התוספת השלישית לצו •העיקרי יבוא:

החלפה התוספת
השלישית

״התוספת השניה
)סעיף (7
בשר קפוא
עופות״.
ב׳ באלול התשמ״ז ) 27באוגוסט (1987

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

)חמ (3—2063

תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״!חידוש״( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ח987-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממיס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז— 1956י ,ובאישור !ועדת הכספים שיל הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת לתקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״חידוש״( ,התשמ״ב—, 1981
.1
״
בסעיף  ,2בסעיף קטן ה׳ ,במקום ״כ״ד בכסלו התשמ״ד ) 30בנובמבר  ( 8 3״
באדר ב׳ התשמ״ד ) 30במרס (1984״.
2

19

.2

בסעיף קטן ד ) ,(1במקום ״3.5%״ יבוא

.3

במקום סעיף קטן  ) 3ב ( יבוא:

י ב ן א

כ

״

תיקה סעיף 2
ן

לתוספת

״2.5%״.

ת

״)ב( הבנק יזכה את החוסך בריבית ׳בשיעור ל .
ש

א

י

פ ח ת

מ ש י ע ו ר י

ן ן ר י ב י ת

,.

ק י [ ז ס ע

,

ף 3

לתיספת

המובטח בתכניות החסכון מסוג ״רב תכליתי״ 'או ״נעורים״ ב ע ת •ההצטרפות
לתכנית ואת״.
 1ס״ח התשט״ו ,עמי  ;1952התשל״ו ,עמי .159
 2ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;350התשמ״ג ,עמי  '500ו׳עמ׳  ;1034התשמ״ד ,עמ׳ .384
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תחילי׳

תקפן של תקנות אלה מיום כ ״ ה בכסלו התשמ״ד ) 1בדצמבר  (1983עד ירט
.4
כ״ו באדר ב׳ התשמ״ד ) 30במרס .(1984

״"יי*

׳תחילתן של ׳תקנות אלה ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד ) 1בדצמבר .(1983

.5

יה׳ בשבט התשמ״ד; ) 9בינואר ( 1984׳
־ '
^

4

y

m

י ג אל כהן־א ו ד ג ד
שר האוצר

(

3

הודעת בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א) .ד( :לתקנות בריאות הציבור )מזון( ).בדיקת דגים(,
התשמ״א—) 1981להלן — התקנות( ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:
1

1

העלאת .אגרות

.1

נוסח תקנה ) 10א( לתקנות הוא כ ך :

י

״)א( ^ הרשות והמקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי ׳רופא וטרינרי מקומי תגבה,
בשביל מרכז השלטון המקומי ,אגרת בדיקה בסך  11אגורות לכל  10קילוגרם.״
יה׳ בתשרי התשמ״יח ) 28בספטמבר (1987
״ ־*
) ה מ 2

9

1

(

1ב גולן
׳המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת התשמ״א ,עמ׳  ;1234התשמ״ז ,עמ׳ .959

הודעת הרוקחים )אגרת תעודת היתד למכירת רעל(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א)ד( לצו הרוקחים )אגרת תעודת היתר !למכירת רעל(/
התשל״ז—) 1977להלן — הצו(' ,ועקב העליה במדד ,א נ י מודיע לאמור:
1

העלאתאגרר.

.1

נוסח סעיף  1ל צ ו יהיה כך:
״.1

ב ע ד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה תשולם אגרה של  66שקלים

חדשים.״
ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
•)חט .(3-2016

דכ גולן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

׳ 1ק״ת התשל״ז ,עמי  ;621התשמ״ז ,עמי .858
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הודעת הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )תמרוקים(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3ח() (4לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(,
התשל״ג—) ! 1973להלן — הצו( ,ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמוד:
נוסח סעיף ) 3א( עד )ג( לצו הוא כ ך :

.1

העלאת אגרות

״)א( ׳בעד רשיון תמרוקים כללי ,או חידושו ,תשולם אגרה של  327שקלים
חדשים.
)ב( בעד רשיון לתמרוק פלוני ,או חידושו ,תשולם אגרה של  60שקלים חדשים.
)ג( בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני ,בין לצורך הוצאת רשיון לתמדוק פלוני
ובין לצורך חידושו ,תשולם אגרה של  97שקלים חדשים אם התמ׳רוק הוא בעל
גוון אחד ואגדה של  15שקלים חדשים לכל גוון נוסף.״
ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28׳בספטמבר (1987
.

)חמ (3-1038

'ד ב ג ו ל ן
:המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת התשל״ג ,עמי : ;882התשמ״ז ,עמ׳ .904

הודעת רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 31ג( לתקנות רישוי עסקים )!הדברת מזיקים( ,ה׳תשל״ה
— ) 1975להלן — התקנות( ועקב מעליה במדד ,א נ י מודיע לאמור:
1

.1

נוסח תקנה )29ב( לתקנות הוא כר:

מלאתאגדית

״)א( בעד השתתפות ׳בבחינות תשהלם אגרה בסך  13שקלים חדשים.״
)ב( נוסח תקנה  31לתקנות יהיה יכך•:
״ .31בעד כל היתר תשולם אגרה מסך  13שקלים חדשים ל כ ל שנת
תוקפו.״
ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
< ח מ 5 5 0

'~

גולן

ד :ג

המנהל הכללי של משרד הבריאות

( 3

 1ק״ת ׳התשל״ה ,עמי  ;184התשמ״ז ,עמי .988

הודעת ההסגר ,ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1) 14א()ד( לתקנות ההסגר1933 ,
ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:
.1

בתוספת השניה לתקנות ,בטור ״שקלים חדשים״ ,במקום ״85.07״ יבוא ״90״.

ה׳ בתשרי התשמ״׳ח ) 28בםפטמבר (1987
)המ 0-1028
\,

1

)להלן — התקנות(,

;2170הא״י,כרך גי ,עמי

העלאת אגרות

דש ג ו ל ן
המנהל הכללי ש ל משרד הבריאות

התשמ״ו! ,עמי .8S9
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הודעת ההסגר )אגדות חיסונים ותעודות( ,ה ת ש מ ״ ת 1 9 8 7 -
*!׳״•׳

בתוקף סמכותי ל פ י סעיף ) 2ד() (3לתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות(,
התשל״ז—) 1977להלן — התקנות( ,ועקב העלית במדד ,אני מודיע לאמור:
1

י׳»י

א״ א ג

יי

ת

נוסח תקנה ) 2א( לתקנות הוא כך:

.1

׳׳)א( בעד הרכבת חיסון •ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולם אגרה.,כלהלן:
בשקלים חדשים

) (1בעד הרכבת חיסון

14

י

) (2בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית
ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
" "~
)ח

1

29

(3

12״

יד ב ג ו ל ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ;706התשמ״ז ,עמי .958

הודעת רופאי השיניים )אגדת בחינה( ,ה ח ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף ) 3ד( לצו רופאי השיניים )אגרת בחינה( ,התשמ״ד—
 1983י )להלן — הצו( ,ויעקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:
העלאת אגרות

נוסח סעיף  2לצו הוא ב ך :

.1

.2

״אגרתנחיני.

י

)א( בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה בסך  18שקלים חדשים.
)ב( בעד בחינה נוספת תשולם אגרה בסך  7שקלים חדשים.״

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
* ־*
) 1 1 0 3

(

a n

דב גולן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת ,התשמ״ד ,עמ׳ • ;50התשמ״ז• ,זימ׳ .903

הודעת רופאי השיניים )אגדת רשיון והיתד זמני( ,ה ת ש מ ״ ח  9 8 7 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3ד( לצו רופאי השיניים )אגרות רשיון והיתר זמני(,
התשמ״ד—) 1983להלן — הצו( ,ועקב העליה במדד; 'אני מודיע לאמור:
1

תעיאתאגרות

נוסח סעיפים  1ו־ 2לצו הוא כך:

.1

״אגרת רשיון

 .1בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה
י
•בסך  29שקלים חדשים.

אגרת היתר

 .2בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם ,עם
מתן ההיתר או עם חידושו ,לפי העניו ,אגרה .בסך  18שקלים חדשים.״

ז מ נ י

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון •התשמ״ח15.11.1987 ,

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(,
התשמ״ח987-ז
בתוקף סמכותי •לפי סעיף 10א•)יה( לתקיגות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים
ומוצריהם( ,התש״ם•—) 1980להלן — התקנות( ,ועקב העלית במדד ,אני מודיע לאמור:
1

.1

י,עיאת«וית

נוסח התוספת השלישית לתקנות הוא כ ך :

״תוספת שלישית
)תקנה  10א(
ך ,ף ק»

!,

י ה

ע0ר

ק

ב

ח

ו

מ

ר

ר

ד

י

ן

א

ק

ט

י

ב

י

א

ן

ג

כ

ן

ו

צ

ר

^1,,

ך ן ו נ י ר

רדיואקטיבי

53

.2

היתד לעסוק במכשיר קרינה

53

.3

היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

88

.4

היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

88

»5

היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים אוי
באדר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומד איחר

88

.6

היתר ל ת ת או להפעיל א ת אחד מהשירותים המפורטים
להלן:
א .דוזימטריה אישית
ב .כיול מכשירי
מקורות כקול
ג.

מדידת

35
מימת,

קרינה

לדגות
53
53

בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית

ד .תיקון מכשירי קרינה ואחזקתש

88

ה .העברת חומר רדיואקטיבי א ו מוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

88

ו.

שירותי רדיוגרפיה

ז.

אחזקת ציוד מגן
רדיואקטיביים

88
ייחודי

לעבודה

בחמרים
53

ח• .סילוק פסולת רדיואקטיבית

62

ט .הפעלה או ניהול מעבדת ב כ ל מ ה שקשור לתכניה
ולמינון המדים רדיואקטיביים לצרכיי ריפוי או
אבחון רפואי

88

י.

הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
*־־*
78

_שקלים הישים

(!

88״

דב גולן
המנהל הכללי של משרד •הבריאות

 1ק״ת התש״ם ,עיט׳  ;992התשמ׳׳ז ,עמ׳ י
קובץ התקנות  ,5065כ״ג בתשיון התשמ״ח15.111.1987 ,
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הודעת הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר לרוקח(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3ד( לצו הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח(,
התשמ״ד׳—) 1983להלן — הצו(• ,ועקב העלית במדד ,אני מודיע לאמור:
1

העלאת אגרות

.1

נוסח סעיפים  1ו־ 2לצו הוא כך:

״אגרת ישית
רוקח

)א( ׳בעד מתן רשיון לעסוק ברוקהות ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם,
.1
עם מתן הרשיון ,אגירה ב ס ך  29שקליים חדשים.
)ב( ב ע ד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידושי רשיון זמני
לעסוק ברוקחות תשולם ,עם מתן הרשיון והזמני׳ או עם חידושו ,לפי
הענין ,אגרה בסך  18שקלים חדשים.

אגרת רשיון של
עוזר רוקח

) .2א( בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם,
עם מתן הרשיון ,אגרה בסך  11שקלים חדישים.
)ב( בעד רשיון זמני לשמש עוזיר לרוקח ובעד חידושו או הארכתו
של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח ,׳תשולם ,עם מיתן הרשיון ׳הזמני,
עם חידושו או עם הארכתו ,׳לפי העניין ,אגרה בסך  4שקלים חדשים.״

ה׳ בתשרי׳ התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
<חמ (3-994

יד ב ג ו ל ן
המנהלי הכללי של משרד הבריאות

 1ק״ת התשמ״ד ,ע»׳  !51זזתשמ״ז ,עמ׳ .960

הודעת הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 8ב()• (3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ׳)תכשירים
להדברת מזיקים לאדם( ,התשכ״ב—) !.1962להלן — הצו( ,ועקב העליה במדד ,אני
מודיע לאמור:
העלאת אגרות

,1

נוסח ׳סעיף ) 8א( לצו הוא כך:
״)א( .בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלין בטור א׳ ׳תשולם אגרה בשיעור!
הנקוב בצידו בטור ב׳:
טור ב׳
אגרה בשקלים חדשים

טור א׳

)(1

תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

)(2

מחומה

תכשיר המצריך בדיקה שיל׳ יותר
פעיל אחד ,לכל חומר פעיל נוסף

ה׳ בתשרי התשמ״ח ). 28בספטמבר (1987
)חג(3—527 2

106
34״

דב גולן
המנהלי הכללי שיל משרד הבריאות

 1ק״ת •התשכ״ב• ,עמי ד ;1«9התשמ״ו ,עמי •.957
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קובץ התקנות  ,5065כ״ג בחשון התשימ״ח15.11.1987 ,

הודעת הרופאים )אגרות רשיון והיתר זמני( ,ה ח ש מ ״ ו ז 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3ד( לצו הרופאים )אגרות רשיון והיתר זמני(,
התשמ״ד— 1983י )להלן — הצו( ,ועקב העלית במדד ,אני מודיע לאמור:
.1

ינוסח סעיפים  1יו־ 2לצו הוא כ ך :

י׳אגרתישייז

:

העלאת אגרות

 .1בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם ,עם ,מתן הרשיון ,אגרה בסך
 27.61שקלים חדשים.
 .2בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם ,עם מתן
.
,
ההיתר או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  17.26שקלים חדשים.״

אגיתהיתי
זמני

דב ג ו ל ן .
המנהל הכללי של משרד הבריאות

י׳ בניסן התשמ״׳ז ) 9באפריל (1987
)•1זמ (31—166
 1ק״ת התשמ״י ,יעמ׳  :49התשמ״ז ,עמי .403

הודעת הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי(,
התשמ״ח1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א) (4לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי
קרינה לטיפול רפואי( ,התשכ״ח—) 1968להלן — הצו( ,ועקב העלית במדד ,א נ י מודיע
לאמור:
1

.1

נוסח סעיף

8

) (.ל
א

צ ו ד

,

ו א

כ

ך

:

י״עלאת אגיד.

״)א( ב ע ד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך  67שקלים חדשים.״
יד ב ג ו ל ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
( < 4 8 6

 1ק״ת התשכ״ת• ,עמי  ;2230התשמ״ז ,עמי .903

הודעת הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף ׳סמכותי לפי תקנה ) 16ד() (3לתקנות הרוקחים )׳תכשירים רפואיים(,
התשל״ח—) 1977להלן — התקנות( ,ועקב העלייה במדד ,אני מודיע לאמור:
1

.1

נוסחן שיל התוספות השנייה והשלישית לתקנות הוא כך:

העלאת אגרות

״תוספת שניה
)תקנה ) 16א((
א .בדיקת איפות התכשיר הרפואי ל

צ ו ר ך

ה ר י

,״

ו מ

_

מיצור מקומי
מיבוא
ב .בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש
רישומו בפנקס

בשקלים ׳חדשים

236
354
 13״

 1ק״ת חתשל״ח ,עמי  ;100התשמ״ז ,עמי .957

קובץ התקנות  ,5065נ״ג בתשון התשמ״ח15.111.1987 ,

171

בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו

ג.

נשקלים חדשים

71

בפנקס בתוקף
ד .תעודת איכות של אצווה של
בפנקס בתוקף

8

ה .בדיקת איכות של תומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
או רינועד עצמו לשמש תכשיר רפואי

45

ו.

תכשיר רפואי שרישומו

תעודת איכות של חומר גלם ׳לייצורו של תכשיר רפואי
או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי

5

1

תוספת שלישית
)תקנה ) 16ג((
א .רישום תכשיר רפואי בפנקס )למעט רישום שיל תכשיר
על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא(

80

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

26

ג .שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן ,או שם סוכנו של
יצרן התכשיר ,אם המפעל נמציא מחוץ לישראל

12

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

3

ה .העתק תעודות רישום או חידוש רישום

3״
יד ב ג ו ל ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
<ח»ע0~1

הודעת בריאות העם )קבורה מחדש( ,ה ת ש מ ״ ח 1 9 8 7 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 10ד( לתקנות בריאות העם )קבורה מחדש(1941 ,
)להלן — התקנות( ,ועקב העליה במדד ,אני מודיע לאמור:

1

העלאתאגרות

נוסח תקנה ) 10א( לתקנות הוא כך:

.1

״

)

א

(

ש

י

ע

ן

ר

י

ה

א

ג

ף

^•1, -

ת

ק
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ת

^

י

ה

י

ן

נשקלים ׳חדשים

:

27

) (1בעד תעודה לפי תקנה ) (2) 6ג(
) (2בעד חתימת הארון לפי תקנה ) (2) 6ג(
)(3

133

בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה ) (1)9ג(

ה׳ בתשרי התשמ״ח ) 28בספטמבר (1987
0-712 «!•0.
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