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1987 - ו  צו בתי משפט (הקמת גתי משפט שלוט) (תיקון), התשמ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984 !,

ר:  אני מצווה לאמו

 1. בסעיף 2 לצו בתי משפט (הקמת בתי משפט שלום), התש׳׳ך—1960 2 (להלן — הצו תיקו! 0«יף 2
 העיקרי) —

; י ימחקו  (1) המלים ״אור יהודה״ — י

 (2) המלים ״ואזור שיפוטו — המחוז שבו הוא נמצא״ — יימחקו.

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 2 ק״ת •התש״ך,' עמי 664; ד,תשמ״ד, עמי 2163.
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, א ן ב . ו ; ף ק י ע  2. אחרי םעיף 2 לצן• ח

 ״אזור שיפוט 2א. (א) אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום

 כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה המחוז שבו הוא נמצא.
 (ב) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו
 ובנהריה יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט

 השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.״

 3. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״(הקמת בתי משפט שלום)״ יבוא ״(הקמת בתי
 משפט שלום ואזור שיפוטם)׳׳.

 הוספת סעיף 2א

 תיקון סעיף 5

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

22 בדצמבר 1986) ) ז  כ׳ בכסלו התשמ״

 צו העונשין(שימי שיעורי קנסות בהוקי המועצות החקלאיות),
 התשמ״ז-1987

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל״ז-—1977 י, אני מצווה לאמו

, בסעיף 43א, במקום  1. בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—1959 2
 ״683 שקלים חדשים״ יבוא ״860 שקלים חדשים״ ובמקום ״2,520 שקלים חדשים״ יבוא

 ״3,170 שקלים חדשים״.

 2. בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963 3 —

 (1) בסעיף 34(ג), במקום ״2,520 שקלים חדשים״ יבוא ״3,170 שקלים
 חדשים״;

 (2) בסעיף 60, בפסקה (1), במקום ״630 שקלים חדשים״ ביוא ״790
 שקלים חדשים״, וכפטקאות (2), (3) ו־(4), במקום ״2,520 שקלים חדשים״

 יבוא, בכל מקום, ״3,170 שקלים חדשים״.

 3. בחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973 4 —

 (1) בסעיף 46(א),במקום ״630 שקלים חדשים״ יבוא ״790 שקלים חדשים״
 ובמקום ״62 אגורות יבוא ״78 אגורות״;

 (2) בםעיף 47(ה), במקום ״130 שקלים חדשים״ יבוא ״163 שקלים חדשים״.

, בםעיף 6, במקום ״5  4. בחוק המועצה לצמהי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו—1976 5
 אגורות״ יבוא ״6 אגורות״ ובמקוט ״35 אגורות״ יבוא ״45 אגורות״.

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 ט״ו בכסלו התשמ״ז (17 בדצמבר 1986)
 (חמ 634—3)

 1 טייח התשל״ז, עמי 226; התשמ״ב, עמי 172.
 2 ס״ח התשי״ט, עמי 222; התש״ם, עמ׳ 228; ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 502.
 3 ס״ח התשכ״ד, •עמי 1; התש״ם, «מ׳ 228; ק״ת התשמ״ו, עמיו502.

 4 ם״ח התשל׳׳ג, עמי 310; התש״ם, עמי 228; ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 502.
 5 טייח התשל״ו, עמ׳ 277; הווש״ם, עמי 228; ק״ת התשמ״ו, ענ?' 502.

 עדהון קנסות
 בחוק המועצה

 לייצור ולשיווק
 של ירקות

! קנסות  זוכו
 בהוק המועצה

 ל׳ענף הלול
 (ייצור ושיווק)

 גחוק מועצת
 עדכון קנסות

 הפירור. (ייצור
 ושיווק)

 עדכון קנסות
 ר.חוק המועצה

 לצמחי נוי
 (ייצוא ושיווק)
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 תקנות המכס (תיקון מס׳ 8), התשמ״ז-1987

:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת המכס -י, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 15 (ב) לתקנות המכס, התשכ״ו•—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות) _ תיקון תקנד, 15
 (1) בפסקה (1), בדישה, אחדי המלים ״אד חידושו״ ייבוא ״למעט המבקש רשיון

 למחסן רשוי כללי או חידושו״.

 (2) פסקאות (2) ו־(3) יסומנו (3) ו־(4) כסדרן, ולפניהן יבוא:

 ״(2) המצאת אישור מחברת ביטוח כאמור בפסקה (1), לגבי מחסן רשוי
ית בכך שהמבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל,  כללי או חידושו, מותנ
 כי: המחסן ויומן הביטוח מתנהלים באמצעות ציוד אלקטרוני (להלן — ניהול
); לעניין זה, ״יומן ביטוח״ יומן שמנהל בעל הרשיון למחסן י נ  אלקטרו

; ״ ן בי  כאמור; ושלפיו הוא מדווח לחברת הביטוח על תנועת הטו

ות אלה היא ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987) תחילה והוראות  2. (א) תחילתן של תקנ
י ב ע ,  (להלן — יום התהילה). מ

 (ב) (1): מי שעד יום התחילה לא קיים ניהול אלקטרוני והמציא למנהל אישור
 מחברת ביטוח כאמור בתקנה 15 (ב)(1) לתקנות העיקריות, יתן למנהל
 התחייבות בכתב לפיה הוא מתחייב! לקיים ניהול אלקטרוני לא יאוחר מיום
ז (1 באפריל 1987), אלא: אם כן דחה המנהל את המועד,  •ב׳ בניסן התשמ״
ם; בלבד שהדחיה לא תעלה על שלושה חדשי  מטעמימ מיוחדים שיירשמו, ו
 (2) היה ׳ובמועד מן המועדים האמורים בפסקה (1), לפי הענין, המבקש
 רשיון לא קיים ניהול אלקטרוני, ימציא למנהל ערבות בנקאית כאמור

ות העיקריות, תוך 7 ימים מתום המועד כאמור.  בתקנה 15 (א) לתקנ

ם י ס ה נ ש  כ״ז בכסלו התשמ״ז (29 בדצמבר 1986) מ
 __________ שר האוצר

 1 דיני מדינת: ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; :התשמ״ו,. יעמ׳ 1487.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ן—1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (א)(1) ו־(2) לחזק יציבות מחירים במצרכים
 ובשירותים (הוראת שעה), התשע״ו-—1985 י, ולפי סעיף 31 לחוק הבלו על דלק,
3 (להלן — ס כ מ  התשי״ח—1958 2 (להלן — חוק הדלק), סעיפים 70 ו־232 לפקודת ה
—1964 1 (להלן — חוק  פקודת המכס), סעיפים 31 ו־32 לחוק סוכני המכס, התשכ״דז

 סוכני מבס), אני מצווה לאמור:

 1 סייח התשנל״ו, עמי 2.
 2 ס״ח התש״ח, עימ׳ 160.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 4 ם״ח התשכ׳/ה, עמי 16.
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ה:  1. אגרת הרשיון השנתי לפי סעיף 31 לחוק הדלק תהי

 (1) אם לא ניתן אישור בשל אותו מקום ייצור בשנה הקודמת — 9,100 שקלים
 חדשים;

 (2) אם ניתן אישור גשל אותו מקום בשנה הקודמת —

יך לו . — 190 שקלים חדשים;  ליצרן המחזיק בחצרו רק דלק השי

 ליצרן אחר — 1,160 שקלים חדשים.

 2. אגרת רשיון שנתי שישלם בעל רשיון למחסן רשוי לפי סעיף 70 לפקודת המכס
ה:  תהי

 — 6,770 שקלים חדשים:

 — 720 שקלים חדשים.

 (1) אם לא ניתן לו רשיון בשנה הקודמת

 (2) אם ניתן לו רשיון בשנה הקודמת

 העלאת אגרת
 רשיון שנתי
 למחסן דלק

 «עלאת אגרת
 רשיון למחסן

 רש וי

 3. שיעורי אגרות הרישום או האישור ושיעורי האשרות השנתיות שיש לשלם לפי
: ו הי  סעיפים 31 ו־32 לחוק סוכני המכס י

 (1) לסוכן מכם — 90 שקלים חדשים;

 (2) לפקיד רשוי — 20 שקלים חדשים.

 ומלאת אגרה
 שנתית לסוכני

 המכס

 מחילה 4. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ח בכסלו התשמ״ז (30 בדצמבר 1986)

 תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת השנונות) (תיקון מס׳ 2},
 התשמ״ז-987 ו

ן  בתוקף סמכותי לפי מעיפים 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות י, אני מתקי
 תקנות אלה:

 הוספת תקנה 2ב 1. אחרי תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התשל״ה—

א: בו , י  975 נ 2

 ״שנת כספים 2י. על אף האמור בתקנות האגודה תהא שנת הכספים של האגודה

 של אגודה תקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה ב־1 בינואר וסיומה

 ב־ 31 בדצמבר של כל שנה.״

ב צ ה ק ש ז (9 בדצמבר 1986)! מ  ז׳ בכסלו התשמ״
מ 3-1043) שר העבודה והרווחה ח ) 

 1 חז!״י, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1376; התשמ״ו, עמ׳ 1029.
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 תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובתיגות) (תיקון מס׳ 3),
 התשמ״ז—1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל׳׳ז—1976 1
: נה תקנות אלה  ולאחר התייעצות, בהסתדרות הרפואית. בישראל, אני מתקי

 1. בתקנה 7 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ג—973! 2 תיקון תקנה 7
א: בו ה (ג), אחרי פסקה (5) י  (להלן — התקנות העיקריות,), בתקנת, משנ

 ״(6) הפסקה לתקופה שלא תעלה על שנתיים לשם עבודה במחקר הכוללת תקופת
ה וחצי לשם עבודה  התמחות במדע יסוד והפסקה לתקופה שלא תעלה על שנ
 במחקר שאינה כוללת תקופת התמחות במדע יסוד, בתנאי שתקופת התמחותו

:  במקצוע הראשי תוארך בששה חודשים והתקיימו תנאים אלה

; ; צע  (א) מנהל המחלקה שבה מתמחה המתמחה המליץ על ביצוע המחקר המו

 (ב) המתמחה עמד בהצלחה בבחינות שלב א׳ כמשמעותן בתקנה 17.״

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא,: תיקו! תקני, 5

 ״(ו) מתמחה בגסטרואנטירולוגיה, המטולוגיה, נפרולוגיה או קרדיולוגיה, רשאי
ע  לצרף לתקופת התמחותו התמחות של ששה, חדשים רצופים שעשה באותו מקצו

 משנה במסגרת התמחותו ברפואה פנימית.״

 3. בתוספת, לתקנות העיקריות — תיקון ״תוספת!

א: בו  (1) במקום פרט 1 י

 ״1. מומחה ברפואה פגימות
 !3 שנים, מהן — י

 א. 2 שנים ברפואה פנימית מקצוע ראשי (להלן — מ.ר.) שנה אחת
 מהן חייבת להיות, ראשונה,

 ב. \ שנה באחד או 3 חודשים בכל אחד משגים מהמקצועות הבאים:
 אימנולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, אונקולוגיה, אנדוקרינולוגיה,
 גסטרואנטרולוגיה, גריאטריה, המטולוגיה, חדר מיון, טיפול נמרץ
 כללי, טיפול נמרץ קרדיולוגי, מחלות ריאה, מרפאה פנימית או
 מרפאה לרפואת, המשפחה, או יחידה לטיפול־יום פנימית,
 נוירולוגיה, נפרדלוגיה, עור, פסיכיאטרייה, קרדיולוגיה, רוימטו־
 לוגיה, רדיידלוגייה אבהנתית, שייקום; ובלבד שההתמחות ביחידה
 לטיפול נמרץ כללי אוי ביחידה לטיפול נמרץ קרדייולוגי או בחדר

 מיון לא תעלה על שלושה חדשים.

 ג. 1 שינה ברפואה פנימית, (אחרונה) — מ. ר.״

בוא:  (2) במקום פרט 2 י

גיה לו ו  ״2. מומחה !קרדי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 30, עמי 594.

 2 ק״ת התשל״ג, ועמי 1924; ,התשמ״ו, ועמי 458.
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ת: מי י  תואר מומחה ברפואה פנ
 \2 שנים בקרדיולוגית; מהן —

 \ שנה, אך לא יותר משגה אחת, ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגיה.״

א: בו  במקום פרט 3 י

 ״3, מומחה בהימטולוגיה,

ת: מי י  תואר מומחה ברפואה פנ

 \2 שנים בהימטולוגיה — מ. ר.״

א: בו  במקום פרט 4 י

 ״4. מומחה באימנולוגיה קלינית ואלרגולוגיה
ת: מי י ר מומחה ברפואה פנ א ו  ת

 1 שנה באינעולוגיה קלינית — מ. ר.

 1 שגה באלרגולוגיה — מ. ר.״

: א ו ב  במקום פרט 5 י

 ״5. מומחה למחלות ריאה

ת: מי י  תואר מומחה ברפואה פנ

 2 שנים במחלות, ריאה, ויכול ששנה אחת תהיה במרפאה, או במרכז
 למניעת מתלות ריאה — מ. ר.״

 במקום פרם 6 יבוא:

 ״6. מומחה בגסטרואנטרולוגי-ה

ימית:  תואר מומחה ברפואה פנ

2 שנים בגטטרואגטרולוגיה — מ. ר.״ \ 

א: בו  במקום פרט ד י

 ״7. מומחה, באנדוקרינולוגיה

ת: מי י  תואר מומחה ברפואה פנ

 2 שנים באנדוקרינולוגיה — מ. ר.״

: א ו ג ט 8 י ר  במקום פ

 ״8. מומחה בנפ־ולוגיה

ת: מי י ה פנ א ו פ ר  תואר מומחה ב

ה ד י ח י ת ב ו ח פ ה ל נ ן \ ש כ ו בת ה ו א פ ר מ א ב ל ם בנפרולוגיד, ש י נ  ן2 ש
ת — מ, ר.״ י נ ו ר  לדיאליזה כ

 במקום פרט 9 יבוא:

ם לדי ת י א ו פ ר ה ב ח מ ו  ״9. מ

ן — ה 4 שנים, מ \ 

ה י ה ן ת כ ו ת ה מ נ י ש צ ח כול ש י ם, ו ת ילדי א ו פ ר ה ל ק ל ח מ  א. +3 שניים ב
ם — מ. ר. י ד ל י ת יום ל ד י ח י  ב
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 ב. \ שנה, במחלקת, יונקים וטיפול מיוחד בילוד — מ. ר.

 ג. ן שנה; באחד (למעט במחלקת, ילדים) או 3 חדשים בכל אחד
 משנים מאלה: אונקולוגיה, אנדוקרינולוגיה, אף, אוזן, גרון,
 גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה, טיפול נמרץ ילדים, מחלות עור
 וימין, מחלות ריאה, מחלקת, יילודים, מחלקת ילדים, נוירולוגיה
 כללית או פדייאטריית, נפרולוגיה כללית או פדיאטרית, פסיכיאטרית
 .שיל הילד, קרדיולוגיה, רדיוילוגיה אבהנתית, רפואה פיזיקלית

 ושיקום, יחידיה להתפתחות הילד אוי בריאות הציבור.״

א: בו  (10) במקום פריט 20 י

 ״20. מומחה במחלות עיניים
 !4 שינים, מהן —

 א. 4 שנים במחלקה, לרפואת, עיניים — מ. ר.

 ב. \ שנה באחד או 3 חדשים בכל אחד משניים מאלה: רפואת ילדים,
 כירורגיה פלסטית, נוירולוגיה, נויירויכירורגיה, רפואה פנימית,

 רדיולוגייה אבחנתית, הרדמה. ״

3 חדשים בשיניים מאלה״, אחרי  (11) בפריט 25, בטורי ב׳, בפסקה המתחילה ״
ניים״ יבוא ״רוימטולוגייה״.  ״מחלות עי

א: בו  (12) במקום פרט 32 י

, מומחה, בגריאטריה  ״32
ת: מי י  א. תואר מומחה ברפואה פנ

 ב. 2 שנים, מהם —
 שינה במחלקה גריאטרית פעילה — מ. ר.

ה במחלקה גריאטרית שיקומית — מ. ר.  — חצי שנ

 — חצי שנה במחלקה גריאטרית פעילה, או במחלקה, סעודית או
 במחלקה שיקומית. — מ. ר״

ימית חייב לעשיות התמחות של ת ברפואת פנ  במסגרת ההתמחו
: נוירולוגיה, פסיכיאטרייה,  שלושה חדשים בכל אחד משניים אלה

 שייקום, אורולוגיה (מחלקת ומרפאה}.״

 4. מתמחה ברפואת ילדים, בעיניים ובמשפחה, שביום תהילתן של תקנות אלה, השלים הוראת מעיר
 למעילה משנתיים התמחות, רשאי׳ להמשיך בה תמה ותו לפי תקופת ההתמחות ותכניתה שהיו

 בתקפן ערב תחילתן של תקנות אלה.

) לתקנות אלה שלושים ימים מיום תחילה ותחולה 1 1 ) ־  5. (א) תחילתן שיל תקנות 1, 3 (9) (10) ו

 פרסומן.

 (ב) תקנות. 2 ו־3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ו־(12) לתקנות אלת לא יחולו
1 ביגואר'1987). ) ז  על מיי שהחל התמחותו לפני יום ל׳ בכסלו התשמ״

 י״ג בכסלו התשימי״ז (15 בדצמבר 1986) ש׳ ו ש ג ה א ר ב, ל י ־ א, ל מ ו ז ל י נ ו
 שרת הבריאות
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מאן) (תיקון מס׳ 7),
 התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 ולפי סעיף 15 (א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

, אני מצווה לאמור:  התשמ״ה—1985 2

 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז—
 31967, במקום הטבלה יבוא:

 פריטי תקרובת ז ר ג ת ג י ת׳ in מ ל ו 1

 1—2 כוכבים 3 כוכבים 4 כוכב ים 5 כוכב ים
 בכל הארץ באילת בכל הארץ באילת בכל הארץ באילת בכל הארץ באילת.

 ״סודה 0.70 0.65 0.85 0.85 1.05 1.00 1.30 1,25

 בקבוק קוילה/שוופס 1.20 1,15 1.40 1.35 1.45 1.40 1.75 1,65

 כוס מיץ טרי 1.05 1.00 1.20 1.15 1.40 1.35 1.55 1.50

 בקבוק בירה גולדסטר 1.40 1.35 1.55 1.50 1.75 1.65, 2.00 1.90

י 1.55 1.50 1.75 1.65 1.90. 1.85 2.25 2.15  בקבוק בירה מכב

 בקבוק בירה נשר 0.70 0.65 0.85 0.85 1.05 1.00

קפה 1.20 1.15 1.40 1.35 1.55 1.50 1.75 1.65  ספל תה/

נו 1.75 1,65 1.90 1.85 2.10 2.00 2.25 2.15 י  ספל קפוצ׳

 עוגה 1.75 1.65 2.15 2.10 2.60 2.50 3.45 3.30

 בקבוק יין

 סטנדרטי (75 ס״ל) 6.90 6.65 7.80 7.45 8.65 8.30 10.40 9.95׳

ר י ר ם ש ה ר ב ר 1986) א ב מ צ ד ז (16 ב ״ מ ש ת ו ה ד בכסל ״  י
 (חמ 1620—3)

 שר התיירות

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״יה, עמ׳ 29.
 2 סייח התשמ״ה, עמ׳ 204; התשמ״ו, עמי 42.

 3 ק״ת התשכ״ז, עמי 256; התשמ״ו, עמי 1155.
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