mvwi

ב״ג בשבט התשמ״ו

4897

 2בפברואר 1986
עמוד

.

.

458

צו סדר הדין הפלילי )עבירת קנס — הגנת היית הבר( ,התשמ״ו—1986

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון מס׳  ,(2התשימ״ו—1986

.

458

.

463

צו התכנון והבניה )ועדה מקדמית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
.
.
.
.
.
.
.
למחוז המרכז( ,התשמ״ו—. 1986

463

צו התקנים )איסור ייצור מצרכים( )תיקון( ,התשמ״ו—1986

.

.

צו סדר הדין הפליא )עבידת קנס  -הגנת חיית הגר(,
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  221לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב—
) 1982להלן — החוק( ,בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,א נ י מצווה לאמור:
1

קביעת ?בירות
קנם

עבירות על הוראות תקנות )6 ,4ד( ו־6א לתקנות להגנת חיית הבר ,התשל״ו—
.1
 , 1976נקבעות בזה כעבירות קנס,

שיעור הקנס

שיעור הקנס לעבירה ראשונה כאמור בסעיף  1יהיה סכום הקנס בשקלים הקבוע
.2
לעבירה ראשונה בסעיף )221ב( לחוק ,בשיעורו המעודכן מעת לעת — וכפל הקנס
כאמור לעבירת חוזרת או נוספת.

2

י״א בשבט התשמ״ו) 21בינואר (1986
)חמ (3—104

אני מסכים.
א ר י ה נ חמק י ן
שר החקלאות

משה נסים
שר המשפטים

 1סייח התשמ״ב ,עמי .43
 2ק״ת התשל״ו ,עמי  ;2288חוזשמ״ד ,עמי  ;411התשמ״ה ,עמי .417

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון מסי ,(2
התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז—1 1977
ולאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:

׳

החלפת תקני3 ,א

במקום תקנה 3א לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג—
.1
) 1973להלן — התקנות העיקריות( יבוא:
2

״בקשי ,להתמחות
ו פ נ ק ס

ה ת מ ח י ת

3א) .א( המבקש להתמחות יגיש למועצה בקשה להירשם כמתמחה
ויצרף לבקשתו אישור בכתב מאת מוסד מוכר המוכן לקבלו כמתמחה.
)ב( אושרה בקשתו של מתמחה ,ייחשב יום קבלת הבקשה במועצה
או יום תחילת התמחות בפועל ,הנקוב בהודעת המוסד המוכר ,כיום
תחילת התמחות ,לפי המאוחר.
)ג( המבקש להחליף מקום התמחותו יגיש למועצה בקשה לאישור
החלפת מקום התמחות ויצרף לבקשתו אישור בכתב מ א ת מוסד מוכר
המוכן לקבלו כמתמחה; תאריך תחילת ההתמחות במקום החדש ייחשב
כאמור בתקנת משנה )ב(.
)ד( המועצה רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לאשר ביום
תחילת ההתמחות את היום הנקוב בהודעת המוסד המוכר ,אף אם הוא
מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה במועצה ,ובלבד שהבקשה נתקבלה
תוך  15ימים ממועד תהילת ההתמחות בפועל.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,30עמי .594
 2ק״ת התשל״ג ,עמ׳  ;1924התשמ״ה ,עמי .533
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קובץ התקנות  ,4897כ״ג בשבט התשמ״ו2.2.1986 ,

)ה( המועצה תמציא למתמחה פנקס התמחות או תעדכן את הרישום
בו ,לפי העניו ,תוך שלושים ימים מיום קבלת בקשת המתמחה כאמור
בתקנות משנה )א( ו־)ג(.
)ו( מתמחה יגיש פנקס התמחותו לחתימת יושב ראש ועדת ההת־
מחות במוסד המוכר בו הוא מתמחה מיד עם קבלתו מהמועצה.״
.2

״יקיז י !

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

ת

נה

5

״)ה( השנה הראשונה והשנה האחרונה של ההתמחות יהיו במקצוע הראשי ,אלא
אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.״
.3

במקום תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:

׳׳ועדת בחינות
עליונה

) .11א(
%

מליאת המועצה תמנה ועדת בחינות עליונה.

,

)ב(

.4

החלפת הקני1!,

יושב ראש הועדה יהיה אהד מסגני יושב ראש המועצה.״

אהרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:

״ועדות מומחיות

11א) .א(
ואלה הן:

)ב(
המועצה.

הוספת תקנה »11

המועצה

הועד הפועל של

ימנה

שתי

ועדות

)(1

ועדת למקצועות פנימיים ולמקצועות מעבדה;

)(2

ועדה למקצועות כירורגיים,

מומחיות,

את יושבי ראש ועדות המומחיות ימנה הועד הפועל של

)ג( חברי ועדות המומחיות יהיו בעלי תואר מומחה ,מנהלי מחלקה
בבית חולים במקצועם ולפחות בדרגת מרצה בכיר בבית ספר לרפואה
בישראל.״

.5

במקום תקנה  12לתקנות העיקריות י

״ועדות לבחינות
מקצועיות

ב ו א

.

החלפת ״קנה 12

) .12א( הועד הפועל של המועצה ימנה ,לאחר התייעצות עט האיגוד
המדעי של מקצוע הבחינה ,לכל מקצוע כמפורט בתוספת ,חברים בועדות
לבחינות מקצועיות ויפקח על ביצוע הבחינות בהתאם לתכנית ההתמחות.
)ב( הועדות לבחינות מקצועיות יהיו כפופות להחלטות מקצועיות
של ועדת הבחינות העליונה.
)ג( את יושבי ראש הועדות לבחינות
הבחינות העליונה.

מקצועיות

תמנה

ועדת

)ד( חברי הועדות לבחינות מקצועיות יהיו בעלי תואר מומחה
ולפחות שלושה מהם ,לרבות היושב ראש ,יהיו בעלי תואר מומחה במקצוע
הבחינה.
)ה( מספר החברים ,לרבות היושב ראש ,בועדה לבחינות מקצועיות
לא יפחת מחמישה.
)ו( תקופת כהונתו של חבר
כתקופת כהונתה של המועצה.
קובץ התקנות ד ,489כ״ג בשבט התשמ״ו2.2.1986 ,

בועדה

לבחינות

מקצועיות

היא
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)ז( אחרי גמר תקופת כהוגה אחת ,יוחלפו מחצית חברי הועדה
לבחינות מקצועיות בחברים חדשים; כהונת חבר בועדה לבחינות מקצו
עיות לא תעלה על שתי תקופות כהוגה.
)ח( התפנה מקומו של חבר בועדה לבחינות מקצועיות ,ימנה הועד
הפועל של המועצה מחליף שיכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר
שמקומו התפנה.״
תיקון תקני!3 ,

.6

ביטוי תקני15 ,

.7

החיפתתקנו!״

.8

בתקנה  13לתקנות העיקריות —
) (1בפסקה ) ,(1אחרי המלה ״פנימיים״ ברישה יבוא ״ולמקצועות מעבדה״
ואחרי ״בריאות הציבור״ יבוא  .״מיקרוביולוגיה קלינית ,כימיה קלינית,
אגטומיה־פתולוגית ורפואה משפטית״;
)(2

״שלבי

פסקה ) — (3תימחק.

תקנה  13לתקנות העיקריות — בטלה.
במקום תקנה  17לתקנות העיקריות יבוא:
) .17א( הבחינות יתקיימו בשני שלבים :שלב א׳ ושלב ב׳.
בחינות
)ב( מתמחה רשאי לגשת לבחינה שלב א׳ בכל עת אחרי שסיים
מחצית תקופת ההתמחות בכפוף לאמור בתקנה )24ב(.
)ג( מתמחה שעמד בבחינה שלב א׳ רשאי לגשת לבחינת שלב ב׳
בכפוף לאמור בתקנה .21׳׳

תיקון

תקני!8 ,

תיקון תקני!9 .

תיקוןתקנה20,

בתקנה  18לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )ב( ,במקום ״הועד הפועל של המועצה״
.9
יבוא ״ועדת הבחינות העליונה״.
בתקנה  19לתקנות העיקריות ,במקום ״הן מבחינת האבחון והן מבחינת הטיפול״
.10
יבוא ״מבחינת האבחון ,מבחינת הטיפול ומבחינת ייעוץ מומחי במקצועו.״
בתקנה  20לתקנות העיקריות ,במקום ״הועד הפועל של המועצה; ועדת הבחינה״
.11
יבוא ״ועדת הבחינות העליונה; ועדת לבחינות מקצועיות״.

תיקו! תקני׳ 21

.12

תיקו! תקנה 22

.13

בתקנה )21א( לתקנות העיקריות —
) (1בפסקה ) ,(1במקום ״קבע הועד הפועל״ יבוא ״קבעה ועדת הבחינות
העליונה״;
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״יגיש לועד הפועל״ יבוא ״יגיש לועדת הבחינות
העליונה״ ,ובמקום ״שקבע הועד הפועל״ יבוא ״שקבעה ועדת הבחינות
העליונה״.
במקום תקנה  22לתקנות העיקריות יבוא:

׳ציוני בחינות

460

) .22א( ציוני בחינות או כל חלק מהן יהיו ״עובר״ ,״נכשל״ או ״עובר
בהצטיינות״.
קובץ התקנות  ,4897כ״ג בשבפ התשמ״ו2.2.1986 ,

)ב( ועדת הבחינות העליונה תציין א ת תוצאות בחינות שלב א׳.
)ג( הועדות לבחינות המקצועיות יציינו תוצאות שלב ב׳; כל חלק
יצוין בציון נפרד.
)ד( בבחינות שלב ב׳ רשאים חברי הועדה לבחינות מקצועיות
להציע ציונים בנפרד במקרה של מחלוקת בין חבריה.״

.14

.15

בתקנה  23לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א(

_

תיקון תקנה 23

)(1

במקום ״ועדת הבחינות״ יבוא ״ועדת בחינות מקצועית״;

)(2

במקום ״המועצה״ יבוא ״ועדת הבחינות עליונה״.

בתקנה )24ב( לתקנות העיקריות
)(1

—

תיקון תקנה 24

אחרי ״שלא עמד בבחינות״ ,המלים ״שלב ב׳״ — יימחקו;

) (2במקום ״הועד הפועל של המועצה התיר לו״ יבוא ״ועדת הבחינות
העליונה התירה לו״.

.16

בתוספת לתקנות העיקריות
)(1

—

תיקון התופפת

במקום פרט  1יבוא:
טור א׳
התואר

״ .1מומחה ברפואה
פנימית

טור •בי
התמחות

* 4שנים ,מהן —
 1£שנים רצופות ברפואה פנימית שחייבות להיות
ראשונות — מקצוע ראשי )להלן — מ.ר(.
 %שנה באחד ,או  3חדשים בשניים ,מהמקצועות
או תחומים הבאים :אימונולוגיה קלינית ואלר־
גולוגיה ,אונקולוגיה ,אנדוקרינולוגיה ,גסטרו־
אנטרולוגיה ,גריאטריה ,המטולוגיה ,טיפול נמרץ
כללי ,טיפול נמרץ קרדיולוגי ,מחלות ריאה,
מרפאה פנימית או מרפאה לרפואת המשפחה,
או יחידה לטיפול יום פנימית ,נוירולוגיה ,נפרו־
לוגיה ,עור ,פסיכיאטריה ,קרדיולוגיה ,רוימטו־
לוגיה ,רדיולוגיה אבחנתית ,שיקום ,ובלבד שה
התמחות ב־הידה לטיפול נמרץ כללי א ו ביחידה
לטיפול נמרץ קרדיולוגי לא תעלה על שלושה
חדשים.
•י -שנד .רצופה במחקר קליני או במדע־ יסוד
שיכול להיות במסגרת יחידה או מחלקה במקצוע
משנה
 2שנים ברפואה פנימית — מ.ר״;

קובץ התקנות  ,4897כ״ג בשבט התשמ״ו2.2.1986 ,
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) (2בפרט  ,9בטור בי ,המלים ״)שנות ההתמחות
חייבות להיות במחלקה לרפואת ילדים(״ — יימחקו;

הראשונה והאחרונה

)(3

בפרט  ,13בטור ב׳ ,המלים ״)חייבת להיות הראשונה(״  - -יימחקו;

)(4

יימחקו;

בפרט  ,15בטור בי ,המלים ״)חייבת להיות הראשונה(״

) (5בפרט  ,19בטור ב׳ ,המלים ״)שנת התמחות האחרונה חייבת להיות
במחלקה אף אוזן וגרון(״ — יימחקו;
) (6בפרט  ,20בטור ב  /המלים ״)שנת ההתמחות האחרונה חייבת להיות
במחלקת עיניים(״ — יימחקו;
) (7בפרט  ,21בטור ב׳ ,המלים ״)שנת ההתמחות האחרונה חייבת להיות
בהרדמה(״ — יימחקו;
במקום פרט  22יבוא:

)(8

טור א׳
התואר

״ .22מומחה ביילוד
ובגיניקולוגיה

טור ב׳
התמחות

 6שנים ,מהן —
 4£שגים ביילוד וגיגיקולוגיה.שנה אחת לפי בחירה בין שתי החלופות הבאות:
ששה חדשים בכל אחד משניים מהמקצועות
הבאים ,או ארבעה חדשים בכל אחד משלושה
מהמקצועות הבאים :כירורגיה כללית ,כירורגיה
אורולוגית ,הרדמה ,טיפול נמרץ כללי ,אנדוקרי־
נולוגיה ,פגים ,אונקולוגיה ,בריאות הציבור
)תחנה לאם ולילד( ,אולטרה סאונד ,יחידת
הפריה מחוץ לגוף האשה )התמחות באולטרת
סאונד וביחידת הפריה מחוץ לגוף האשה מות־
נית בקבלת אישור מראש מאת יושב ראש
המועצה(.
 6חדשים במדע־יסוד.״

בפרט  ,26במקום ״ 2שנים בעבודה מעשית בבריאות הציבור — מ.ר.״

)(9
יבוא:

״ 14שנים בעבודה מעשית בבריאות הציבור באחד התחומים הבאים:
מינהל רפואי ,רפואה קהילתית ,שירותים לקבוצות ולמחלות מוגדרות,
אפידמיולוגיה או במסלול כללי — מ.ר.
 •£שנה באפידמיולוגיה ,למתמחה שאינו מתמחה באפידמיולוגיה —
מ.ר.
\ שנה באחד התחומים האמורים לעיל מלבד אפידמיולוגיה למתמחה
באפידמיולוגיה — מ.ר.״
.17

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בשבט התשמ״ו ) 1בפברואר .(1986

י׳ בשבט התשמ״ו ) 20בינואר (1986
)חפ (3—222
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גור
מרדכי
שר הבריאות

קובץ התקנות  ,4897נ״ ג בשבט התשפ״ו2.2.1986 ,

צו התקנימ )איסור ייצור מצדכימ( )תיקון( ,התשמ״ו986-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ב( להוק התקנים ,התשי״ג— ,! 1953אני מצווה לאמור:

.1

בתוספת לצו התקנים )איסור ייצור מצרכים( ,התשמ״ב— , 1981בסופה יבוא:
2

תיקה התוספת

״ימים ממס כ״ג בשבט התשמ״ו
) 2בפברואר (1986

כיריים ביתיים לבישול גז
מכשירים מיטלטלים הצורכים
גז פחמימני מעובה
תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין
מכשירי חשמל לחימום נוזלים,
לבישול ולטיגון בשימוש ביתי
מנועים אסיזכרוניים כלוביים
)מנועי חשמל(
תיבות חיבורים מחומר פלסטי
לכבל ״גג״ או .כ>:?^.
דרישות טיב
גופי חימום חליפים למכשירי חשמל
ביתיים
מחממים חשמליים
מיטלטלים לחימום בטבילה
מכשיר ארוסול לכיבוי אש
שלא למילוי חוזר
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180״
אריאל שרון
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5

י״ג בטבת התשמ״ו) 25בדצמבר (1985
 jסייח :התשי״ג ,ע»׳  ;30התשל״ט ,ע» .34
 2ק״ת התשמ״ב ,עמ׳ .160
 3י״פ התש״פ ,עמ׳ .540
4
. a t
135
התשמ״ג,
י״פ
 5ק״ת התשל״ו8» ,׳ .1887
 6ק״ת התשל״ט ,עמ׳ .566

180

ד ״ פ התשמ״ד,
 8י״פ התשמ״ו!,
 9י״פ התשמ״ד,
 10ק״ת התשל״ז,
 11י״פ התשמ״ד,

ע»׳ .1713
עמ׳ .310
עמ׳ .1713
עמי .2167
עמי .1331

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה
מחדש בקרקע חקלאית למחת המרמ( ,התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו־ 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
)להלן — החוק( ,ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר ,אני
מצווה לאמור:
1

.1

בצו זה —

הגדרות

״קרקע חקלאית״ — שטחי קרקע שהוכרזו קרקע חקלאית לפי התוספת הראשונה לחוק;
 1ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .387
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״ישוב שיתופי״ — כהגדרתו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח—
. 1958
2

הקמת מדי,
משותפת

מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה )להלן — הועדה המשותפת(,
.2
לענין קרקע חקלאית במרחבי התכנון המקומיים הכלולים במחוז המרכז )להלן — המחוז(.

תחום הועדה
המשותפת

תהום הועדה המשותפת יכלול את מרחבי התכנון המקומיים שבמחוז ,בשטחי קרקע
.3
חקלאית הנמצאים בתהומי המועצות האזוריות חוף השרון ,גזר ,מודיעים ,עמק־לוד,
דרום השרון ,עמק חפר ,לב השרון ,ברנד ,גדרות ,גן רווה ,נחל שורק ,חבל יבנה,
בשטחו של ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם ,וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב
שיתופי כאמור- .

הרכב הועדה
המשותפת

.4

תפקידי הועדה
המשותפת
ו86כויותיה

לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לפי החוק בקשר להכנה
.5
ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק ובדבר
חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד׳ לחוק ,וכן תיחום שטחים לדרכים ולצרכי ציבור
וקביעת ייעודים לשימושים שונים אגב הכנת תכניות כאמור ,ובלבד שהמגרשים והקרקעות
כאמור הם קרקע חקלאית ,ונמצאים בשטח ישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות
המפורטות בסעיף  ,3או שהוא מחזיק בהם ,וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב
שיתופי כאמור.

שמירת סמכויות

אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המקומיות לטפל בכל תכנית או היתר
.6
בשטה שבתחום מרחב התכנון שלהן אף אם הן בתחום הועדה המשותפת ,למעט תכניות
כאמור בסעיף  5שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.

הרכב הועדה המשותפת יהיה:
)(1

נציג שר הפגים — יושב ראש;

)(2

נציג מינהל מקרקעי ישראל;

)(3

נציג שר המשפטים;

)(4

נציג המוסדות המיישבים;

)(5

נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות;

)(6

נציג אחת הועדות המקומיות ,שיוחלף מפעם לפעם ,וישמש כחבר הועדה
המשותפת כשהיא דנה בענין הנמצא בתהום הועדה המקומית שאותה הוא
מייצג;

)(7

נציג הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.

הוראות מעבר

הועדות המקומיות ימשיכו בהליכים לאישור תכניות לאיחוד וחלוקה מחדש לפי
.7
פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק שהוחלט על הפקדחן עד תחילתו של צו זה ,ואישור תשריטים
לחלוקת קרקע לפי פרק ד׳ לחוק ,שהוחלט לאשרן עד תחילתו של צ ו  .זה ,ולועדה
המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור.

הגבית תוקף

צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ״ ט באלול התשמ״ז ) 23בספטמבר .(1987

.8

י״ד בטבת התשמ״ו) 26בדצמבר (1985
)חמ (3—1684
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