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  אגף הרוקחות

  מחלקת תמרוקיםטופס
 

  2000מרץ 

  

  לכבוד

  יצרנים ויבואנים של תמרוקים 

  

  עדכון טופס גוונים: הנדון 
  )1999מאי (תוספת לנוהל רישוי תמרוקים  

  

  .שאותו יש למלא ולהגיש בכל בקשה לתמרוק עם מספר גוונים, ב  דוגמה לטופס גוונים"רצ

ש את הטבלה על גבי רצוי להגי,  גדול של מרכיבי צבעפר רב של גוונים או מספרכאשר מדובר במס

  ).כשהטבלה מוצגת לרוחב הדף(דף נפרד 
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  אגף הרוקחות

  מחלקת תמרוקיםטופס
 

  משרד הבריאות, אגף הרוקחות: לכבוד
  

  נספח לבקשה להוצאת רשיון לתמרוק
  בקשה לתוספת גוונים

  

            :    מען         :שם מגיש הבקשה

          :בתוקף עד         : רשיון תמרוקים כללי. מס

                    :שם היצרן ומענו

                     :בריתשם התמרוק בע

                    :שם התמרוק בלועזית

          :רשיון התמרוק. מס

      :תוספת גוונים. מס           : הגוונים הקיימים ' מס

  5. מס  4. מס  3. מס  2. מס  1. מס max   מספר הגוונים /שמות 

BASE               

            

            

            

  פרוט יתר מרכיבי הגוון

            

  הערך הגבוה ביותר של כל מרכיב מבין כל הגווניםבה יופיע : maxעמודת 

  

  :לבקשה זו מצורפים 

  .ייעודם וכמותם חתומה בידי היצרן, רשימת מרכיבי התמרוק  .1
  

  :יש להוסיף את המסמכים הבאים , כאשר מדובר בתוספת גוונים לרשיון קיים

  .אישור תשלום האגרה .2
  .במידה ונוספו מרכיבי צבע שלא היו קיימים ברשיון הקיים,  הצעה לתווית חדשה .3
  . צילום הרשיון שלגביו נדרשת התוספת .4
לפי הכלל של בדיקת מעבדה (, במידה והגוונים המוספים דורשים בדיקת מעבדה נוספת .5

, יש להוסיף תוצאות בדיקה שנערכה לתמרוק במעבדה מוכרת.) אחת על כל עשרה גוונים
  . שלוש דוגמאות מהתמרוק+ י המכון "או בקשה כי התמרוק ייבדק ע
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  אגף הרוקחות

  מחלקת תמרוקיםטופס
 

  
  הריני מצהיר כי הפרטים המפורטים לעיל הם נכונים ומלאים

             :שם מגיש הבקשה 

               :חתימה 

              :חותמת העסק 

       :תאריך 


