
מזיקים), וכימיקלים רעלים סמים, של ושיווקם (אריזתם הרוקחים תקנות
התשכ"ט-11969

אלה: תקנות אני מתקין הרוקחים, לפקודת 47(ו) לפי סעיף סמכותי בתוקף

הגדרות
(תיקון התש"ם)

- אלה 1. בתקנות
חמרים או וחומר גז של תערובת או תמיסות אותו למלא ניתן אשר כלי־קיבול - "אריזת־לחץ"
דקיקה בצורה תכנו את ולרסס מוגבר לחץ תחת אותן לשמור שונים, במצבי־צבירה

ומכוונת;

הראשונה; המפורטים בתוספת מהחמרים חומר - כל א'" מסוג "רעל

השניה; המפורטים בתוספת מהחמרים חומר כל ב'" - מסוג "רעל

;(1978 (ספטמבר התשל"ח אלול ,639 ת"י ישראלי תקן - "תקן"

אלה. תקנות לענין בכתב שהסמיך מי או הבריאות במשרד הרוקחות אגף מנהל - "המנהל"

שיווק רעלים מסוג
ואריזתם א'

התשל"ג, (תיקונים:
התש"ם)

אלא ליטרים, 5 על עולה שאינה מסוג א', בכמות רעל יחזיק ולא אדם ימכור לא .2
המתואר בתקן. 2 במיכל מטיפוס באריזת־לחץ או כשהוא ארוז

שיווק רעלים מסוג
ואריזתם ב'

התשל"ג, (תיקונים:
התש"ם)

אלא ליטרים, 5 על עולה שאינה מסוג ב', בכמות רעל יחזיק ולא אדם ימכור לא .3
המתואר בתקן. 3 במיכל מטיפוס באריזת־לחץ או כשהוא ארוז

רעלים שיווק
במכל ואריזתם

1 מטיפוס
(תיקון התש"ם)

וכל סינתטיים שטח פעילי חמרים בסיס על ניקוי חומר יחזיק ולא אדם ימכור לא .4
במכל ארוז כשהוא אלא ליטרים, 5 על עולה  שאינה  בכמות המנהל, שיקבע אחר חומר

בתקן. המתואר 1 מטיפוס

החזקה איסור
ומכירה של רעלים

מזון בחנויות

מצרכי־ למכירת בחנות המיועדת ב' אדם רעל מסוג ימכור יחזיק ולא לא ישווק, לא .5
מזון.

_________________
.1286 עמ' ,(17.4.1969) התשכ"ט ,2374 ק"ת .1

;747 (8.2.1973), עמ' התשל"ג ,2967 ק"ת תיקונים:
פרסומו). מיום חדשים 6 התיקון (תחילת 658 עמ' ,(23.12.1979) התש"ם ,4070  ק"ת
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רעלים החסנת
בארון מיוחד

יסומן הארון מיוחד; בארון יוחזקו מצרכי־מזון, לממכר בחנויות כשהם א', מסוג רעלים .6
לעין. הנראה ובמקום ברורות באותיות רעילים" חמרים "זהירות המלים את שתכלול בתווית

(בוטלה).(תיקון התש"ם) 1.7

ברשומות.תחילה פרסומן מיום ששה חדשים היא כתום אלה תקנות של תחילתן .8

וכימיקליםהשם רעלים סמים, של ושיווקם (אריזתם הרוקחים "תקנות ייקרא אלה לתקנות .9
התשכ"ט-1969". מזיקים),

ראשונה תוספת

מפוגל כוהל .1Alcohol Denaturatus1.

אמוניה .2Ammonia2.
ביתי לניקוי Praeparata ad rem purificandiתכשירים

מלחי האמוניה .3Ammonii Sales3.
ביתי לניקוי Praeparata ad rem purificandiתכשירים

פרה־בנזן־דיכלוריד .4p-Benzeni Dichloridum4.
2% עד נוזלים Praeparata fluidaתכשירים ad 2%
כלורו־ציקלוהקסן הקסא .5Hexachloro-Cyclohexanum5.

0.2% וכולל עד Praeparata - ad 0.2% inclusisתכשירים
וכו') גמא־הקסן לינדן, (.e.g.: Lindane, γ-Hexane etc)(כגון:

תת־כלוריטים .6Hypochlorites, Praeparata ad 3.5%6.
פעיל כלור עד 3.5% Chlorinum Activumתכשירים

פירתרין .7Pyrethrinum, Solutiones ad 1%7.
1% (.e.g.: Flit etc)תמיסות עד

וכו') פליט (כגון:
אוקסי־ אוקסי־אוקסי־דימתיל (או רונל .8
תיואט) כלור־פניל־זרחן תלת ,5 ,4 ,2

Ronnel (aut: O-O-dimethyl O-2,4, 5 
-trichlor phenyl-phosphor-thioate)

8.

2% עד Praeparata ad 2%תכשירים

שניה תוספת

אמוניות ארבע תרכובות .1Ammoniae Compositiones 1.
ליטר 2 עד  Quadrivalentis, Praeparata ad 2 literתכשירים

בנזין .2Benzinum 2.
ליטר 2 עד ניקוי ad rem purificandiלצרכי ad 2 liter

_________________
התש"ם. תקון פרסום ביום לתוקפו נכנס התקנה ביטול .1
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קרבאמאטים .3arbamates, (e.g.: Sevin etc.)3.
סבין) Praeparata ad 1%(כגון:

1% עד תכשירים
טטרהכלוריד פחמן .4Carbonei Tetrachloridum, Praeparata4.

גרם עד 200 חיצוני .pro usu externo ad 200 grתכשירים לשימוש
כלורדאן .5Chlordanum5.

גרם .Praeparata ad 5% ad 500 grתכשירים עד 5%, עד 500
מסובן קרזול תמיסת .6Cresolis Liquor saponatus6.

וכו') ליזול (.e.g.: Lysol etc)(כגון:
כריאזוט .7Creosotum7.

גרם 200 עד 3% עד .Solutiones ad 3%, ad 200 grתמיסות
דיקופן) די.די.טי. (ראה .8D.D.T. (vide Dicophenum)8.

די.די.וי.פי. .9D.D.V.P., Praeparata ad 0.5%9.
0.5% תכשירים עד

דריס .10Derris,10.
גרם .Praeparata ad 2%, ad 500 grתכשירים עד 2%, עד 500

דיאזינון .11Diazinonum, Praeparata ad 1%11.
1% עד תכשירים

דיקופן (או די.די.טי.) .12Dicophenum (aut D.D.T.)12.
5% עד Solutiones ad 5%תמיסות

דיפטרקס .13Dipterex, Praeparata ad 1%13.
1% עד תכשירים

פורמאלדהיד .14Formaldehydum,14.
סמ"ק 100 עד ,10% עד .Solutiones ad 10%, ad 100 mlתמיסות

הקסן הכסא־קלורו־ציקלו .15Hexachlorocyclohexanum15.
0.5% כולל ועד 0.2% מעל Praeparata plus quam 0.2% ad 0.5%תכשירים

טכנית חומצת מלח .16Hydrochloricum, Acidum,16.
1 ליטר Technicum, ad 1 literעד

חמצן מי .17Hydrogenii Peroxydum17.
ליטר Solutiones ad 9%, ad 1 literתמיסות עד 9%, עד 1

וכו') פיבל (כגון: אינדאנדיון .18Indandionum, (e.g.: Pival etc.)18.
0.5% Praeparata ad 0.5%תכשירים עד

מלתיון .19Malathionum, Praeparata ad 2%19.
2% עד תכשירים

מתאוכסיכלור .20Methoxy-Chloridum,20.
5% עד Solutiones ad 5%תמיסות

פירתרין .21Pyrethrinum21.
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1% מעל Praeparata pius quam 1%תכשירים
אמוניות ארבע תרכובות .22Quaternary Ammonium Compounds22.

ליטר, vide Ammoniae Compositionesתכשירים עד 2
שמותיהם לפי גם ,Quadrivalentis, Praeparata ad 2 literראה

vide etiam sub suis nominibus
ורפארין .23Warfarinum,23.

0.5% Praeparata Pesticida ad 0.5%תכשירים להשמדת מזיקים עד

(1969 במרס 11) התשכ"ט באדר כ"א

י ל י ז ר ב ל א ר ש י
הבריאות שר
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