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 תקנות שמאי מקרקעין(אתיקה מקצועית)(תיקון)(תיקון), התש״ם-2000

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו ו־22 לחוק שמאי מקרקעין, התשב״ב-962וי
 ; התייעצות עם מועצת השמאים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 3 לתקנות שמאי מקרקעין(אתיקה מקצועית)(תיקון), התש״ם-22000,
 יבוא:

 ״תחילה 3. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה ו, 90 ימים מיום
 פרסומן.

 (ב) תחילתה של תקנה ו ביום ב׳ בתשרי התשם״א (ו באוקטובר
 2000).״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בניסן התש״ם (דו באפריל 2000).

 ח׳ בניסן התש״ם (13 באפריל 2000)
סף ב י י ל י ן ו  (חמ 3-1225) י
 שר המשפטים

 ס״ח התשב״ב, עמ׳ 72.
 ק״ת התש״ס, עמי 0ג3.

 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) (תיקון),
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב(אץ4) ו־62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 1940י, וסעיף 10(א)
 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-968ו/ בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת
 העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד: הממשלה5, וסעיף 2(ב)

 לחוק העונשין, התשל״ז-1977", אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ״ב-
(להלן - התקנות העיקריות) -  992 ו5

 (ו) במקום ההגדרה ״עסק״ יבוא:

 ״״עסק״ - בל אחד מאלה:

 (1) עסק טעון רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים, מן המפור׳
 בתוספת-,

 (2) מעבדה:

 (3) משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מיתקן המיועד
 להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי

 הדברה•,

 (4) לול או רפת•,״;

 י עייר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191; ס״ת התש״ל, עמי 102; התשנ״א, עמי 98.
 2 סייח התשב״ח, עמי 204.

 נ ס״ח התשנ״ב, עמי 214.

 4 סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 ־ ק״ת התשנ״ב, עמי 1030.

 קובץ התקנות 6030, י״ג בניסן התש״ס, 18.4.2000



 י 2) אחרי ההגדרה ״עסק״ יבוא:

 ״״צו רישוי עסקים״ - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה-
 995 ו6.״.

 2. :תקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 3

 ׳(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל -

 (ו) לאשר התקנת מז״ח שלא בראש מערבת המים, בתנאים שיתנה בנסיבות
 הענין;

 (2) להורות לסוגי עסק מסוימים על התקנת מז״ח במקום שלא בראש מערבת
 המים.״.

 3. כמקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה 7

 ״דיווח 7. מתקין מוסמך ידווח למנהל ולספק המים על המדיחים שהתקין ובדק;
 הדיווח ייעשה לאחר בל התקנה או בדיקה, או באחד בינואר ובאחד ביולי

 של בל שנה, לענין ששת החודשים שקדמו ליום הגשת הדיווח.״.

 כתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״בעת חידוש רשיון עסק״ יבוא ״בעת הגשת תיקון תקנה 9
 בקשה לרשיון עסק או חידושו, לפי הענין,״.

 5. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (תקנה ו)

 מספר ד עסק בצו
 רישוי>1 סקיים שמ העסק

 1.2 חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים -
 א. ייצורם

 1.3 חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם וציוד רפואי -
 א. ייצורם

 1.5 א. מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט
 בדיקות שמקורן בבני אדם; בדיקות בלא הרס

 ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 ף.1 מעבדה רפואית - מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם

 '1.8 חדר מתים, למעט בבית חולים

 2.1 גפ״ם -
 א. מילוי מבלים ומכליות

 ב. אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות
 ורישוי), התשמ״ט-989ו

 ג. מכירתו, חלוקתו

 2.2 דלק לסוגיו -
 א. תחנת דלק
 ב. בית זיקוק

 ק״ר התשנ״ה, עמי 1217.
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 מספר העסק בצו
 רישוי עסקים שם העסק

 ד. אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט),
 התשל״ז-1976

 ה. מסופי דלק
 ו. מקום אחר למכירתו

 2.5 פחם לסוגיו
 א. הכנתו, עיבודו

 ב. אחסנתו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל

 2.4 תחנת כוח

 1:.3 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים -
 א. גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 ג. חניטתם
 ד. הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית

 ה. מתן שירותי חיטוי

 3.3 הדברה -
 ב. הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

 ג. ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -
 א. ייצורם

 3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם -
 ב. עיבודם

 3.7 תכשירים והרכיבים לשימוש וטרינרי -
 א. ייצורם

 4.5 חלב גלמי
 א. תחנת איסוף

 4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
 א. הכנתו, ייצורו, עיבודו

 ו.5 אשפה ופסולת -
 א. תחנה מעבר לאיסוף

 ב. איסופה, הובלתה, מיונה
 ג. עיבודה, ניצולה

 ד. אתר לסילוקה
 ה. אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

 5.3 שפכים -
 א. אחסונם

 ב. עיבודם, טיהורם
 ג. הובלתם

 6.4 מכבסה, צביעת טכסטיל, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש
 אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים
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 מספר העסק בצו

 רישוי עסקים שם העסק
 7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 7.4 מים - נופש
 א. בריכת שחיה

 ב. פארק מים, מגלשות מים
 ג. ג׳אקוזי
 ד. מקווה

 8.6 בלי רבב
 ג. רחיצתו

 8.9 מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק
 שאינו טעון רישוי -
 א. מכונאות כללית
 ג. פחחות וצביעה

 ד. תיקון תקרים
 ו. טיפול אחר ברכב

 0.2 ו אבנים, מחצבים, מינרלים
 א. מחצבה או מכרה
 ב. גריםתם, עיבודם

 10.3 בית דפוס

 10.6 דשנים -
 א. ייצורם

 ב. אחסונם

 10.7 חומרי גלם לבניה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת
 ומוצריהם -

 א. הכנתם, ייצורם, עיבודם

 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי
 א. ייצורם, אריזתם

 10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו
- ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו

 10.10 חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים -
 א. ייצורם, עיבודם

 10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי״ד-1954, מוצרים
 המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די־נור -

 א. ייצורם

 10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת -
 א. ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים

 10.15 סיד -
 א. שריפתו

 ב. כיבויו

 10.16 עץ -
 א. עיבודו
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 מספר העסק בצו
 רישוי עסקים שם העסק

 ב. ייצור מוצריו, צביעתם, ציפוים

 10.17 פוך, נוצות -
 א. ניקוים, עיבודם

 ב. ייצור מוצריהם״.

 תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 ב׳ באדר ב׳ התש״ם (27 במרס 2000)
 ןחמ 3-2296) שלמה ב נ י ז ר י

 שר הבריאות

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשפוז
 ושירותים אמבולטוריים), התש״ס-2000

^^ , ̂ לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א
(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים  1996י

 לאמור:

 ו. מותר להעלות את מחירי השירותים הרפואיים להלן מעל מחירם הקובע2 בשיעור

 כמפורט לצדם:

 (א) אשפוז ושירותים אמבולטוריים על ידי קופות החולים בבתי חולים כלליים -
;4.02% 

 (ב) השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירים מרביים
 לשירותים רפואיים), התשנ״ג-1993ג(להלן - שירותים דיפרנציאליים) - 4.02%;

 (ג) אשפוז יולדות ואשפוז על ידי משרד הביטחון בבתי חולים כלליים - 4.02%;

 (ד) אשפוז, שירותים דיפרנציאליים ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים כלליים
 שלא על ידי קופות החולים, למעט בדיקת מי שפיר - 4.02%;

 (ה) אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים שאינם כלליים - 3.26%;

 (ו) שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי
 חולים - 4.02%;

 (ז) בדיקת מי שפיר - 4.02%;

 (ח) שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפור
 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לשירותי

 מרפאה), התשנ״ו~1996" - 4.02%.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ התש״ס (4 באפריל 2000).

 כ״ו באדר ב׳ התש״ס (2 באפריל 2000)
 (חמ 3-2722)

י ר ז י נ חט שלמה ב ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר הבריאות

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192; התשג״ח, עמי 54.
 ק״ת התשנ״ט, עמי 352.

 ק״ת התשנ״ג, עמי 875; התשנ״ח, עמי 708.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 796.

 היתר העלאה

 תחילה
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