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סעיף1 תיקון העיקרי) החוק  1(להלן תשי"ג1953 התקנים, לחוק בסעיף1 .1
זו: הגדרה תבוא "מיפרט" של ההגדרה במקום (1)

הפר מן פרט זה ובכלל מצרך, של תכונותיו תיאור  פירושו י'"מיפרט"
פעולתה סימונו, דרכי שימושו, מטרת ייצורו, תהליך מהותו, האלה: טים
מינו מדידתו, אופן מקורו, ממדיו, כמותו, משקלו, הרכבו, איכותו,
שמהם החמרים או החלקים תכונות וכן ואריזתו, כינויו התקנתו, ודרכי

המצרך?" מורכב
יווסף: בסופה, "מכירה", של בהגדרה (2)

במקום או העסק במקום מצרך החזקת כל גם תיחשב מכירה לשם "החזקה
אם זולת עצמי. לצורך בשימוש שכיחות שאינן ובנסיבות בכמות אחר,

מכירה". לשם מחזיקו הוא אין כי המחזיק יוכיח

8 סעיף תיקון העיקרי לחוק 8 בסעיף . 2

להגנת או המשק לייעול "או יבוא "לשיפורה" אחרי (א), קטן בסעיף (1)
הצרכן";

זה: קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)
והוכרז מצרך של אריזתו או כינויו תיאור במיפרטו שיש תקן "(אא)
תיאורים כולל אינו מיפרטו כאילו הרשמי התקן את רואים רשמי, .כתקן
הוכרז הרשמי שהתקן באכרזה והתעשיה המסחר שר הודיע אם אלא אלה

הצרכן." הגנת לשם י
איסור "כל יבוא המצרך" של בלבד "ייצורו במקום (ג), קטן בסעיף (3)

ו9א". 9 שבסעיפים ואיסור

9א סעיף זה:הוספת סעיף יבוא העיקרי לחוק 9 סעיף אחרי . 3
החזקת "איסור

מצרכים
מסויימים

סכנת למניעת דרוש שהדבר ראה אם רשאי, והתעשיה המסחר שר 9א.
מיפרטו אשר מצרך של החזקתו את בצו לאסור ברכוש, פגיעה או נפשות
מותאם אינו הוא אם כלשהי למטרה בו השימוש את או רשמי, כתקן נקבע

הרשמי," התקן לדרישות
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זה: קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)
מנת על בקורת לערוך הדעת על מתקבלת עת בכל רשאי הממונה "(א)

זה." חוק הוראות אחרי ממלאים אם לבדוק
 (ב) קטן בסעיף (2)

אלה: מלים יווספו בסופה, בפסקה(1), (א)
צו פי על אלא בלבד למגורים המשמש למקום להיכנס אין "אולם
לפקודת 2319 הסעיפים הוראות מוסמך; משפט בית מאת חיפוש
המחר בשינויים יחולו וחיפושים)2, (מאסר הפלילית הפרוצידורה

זו". פסקה לפי חיפוש על ייבים
נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1957 בנובמבר 20) תשי"ח בחשון כ"ו ביום בכנסת נתקבל *

.238 עמ' תשי"ז, ,307 בה"ח
.30 עמ' תשי"נ, ,116 ס"ח 1
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: אלה פסקאות יבואו ולפניה (5) פסקה בתור תסומן (2) פסקה נב)

במקום תישמר לבדיקה. ניטלה ולא שבחר. דוגמה כי להורות (2)"
חדשיים על תעלה ושלא שיקבע לתקופה שקבע. בדרך הימצאה.

בחירתה; מיום

עבירה בו שנעברה להניח יסוד לו שיש דבר כל ולעכב לתפוס (3)
מה יחליט מוסמך משפט שבית עד ולהחזיקו זה חוק הוראות על
בזמן נמצא שבו במקום יישאר שהדבר להורות או בו, ייעשה
שאם אלא בו. ייעשה מה יחליט מוסמך משפט שבית עד הבקורת
התפיסה. מתאריך חדשים שני תוך המשפט לבית תביעה הוגשה לא

ההוראה. תתבטל או הדבר יוחזר ההוראה, מתן או העיכוב

בעלים; כדרך בו יטפל (3) פסקה לפי שנתפס דבר המחזיק (4)
פיצויים לבעליו ישולמו ניזוק או נשמד והדבר כך בו טיפל לא

המדינה." מאוצר

יווסף: בסופו, (ד), קטן בסעיף (3)

מבוצעת העבודה אשר אדם לרבות עבודה" "המבצע זה קטן "בסעיף
פקודתו." פי על

זה: סעיף יבוא העיקרי לחוק סעיף12 אחרי . הוספת5
12א סעיף

"בדיקת
מצרכים

המכון, רשאי רשמי, בתקן נקבעו שלהם שמיפרטים מצרכים 12א.
בדיקתם. חובת בדבר הוראות לקבוע והתעשיה. המסחר שר באישור

לבדיקתם." וכללים הרשמי לתקן המצרכים של התאמתם להבטחת

יווסף: בסופו. העיקרי, לחוק 14 בסעיף . 6

והתעשיה". המסחר שר מאת בהיתר "אלא
14 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 17 בסעיף .7

שהוסמך האדם את "או יווסף "הממונה" אחרי (א)(2). קטן בסעיף (1)
ידיו"; על

לירות". אלפים "עשרת יבוא לירות" "אלפיים במקום (א)(4). קטן בסעיף (2)

17 סעיף תיקון

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

ספיר פנחס
והתעשיה המסחר שר

בןצבי יצחק
המדינה נשיא


