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 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא
 יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות

 ההתיישנות או המחיקה)(תיקון), התשנ״ח-998ו

, ז  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשנדא-1981

 בהתייעצות עם השר לבטחון פנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השביס (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא

ת תקופות ההתיישנות או  יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק א

, במקום פסקה (2) יבוא: 2  המחיקה), התשמ״ד-984ו

 ״(2) עבירות לפי -

 (א) סעיפים 58,54,53,49,48(א) רישה, 67,64,62(א) רישה, 70,68, וד, 80 רישה,
 90,89,82, 91, 06,96,95ו, 09ו(א),16ו,7וו, 22ו רישה, 23ו רישה, 24ו, 27ו עד 33ו
, וכן נסיון או קשר לעבור עבירה מעבירות  לחוק השיפוט הצבאי. התשט״ו-955וג

 אלה באמור בסעיפים 17 ו־135 לאותו חוק;

 (ב) תקנות 6 ו־2ו, למעט אם היה הרכוש נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי

 תחבורה אחר, לתקנות שירות בטחון (חובות אנשי מילואים), התשט׳׳ז-

 956 ו4.״

לה 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  תחי

 ג׳ בניסן התשנ״ח (30 במרס 1998)
י ה נ ג ב י ח  .(חמ 3-1679) צ

 שר המשפטים

 סייח התשמ״א, עמ׳ 22ג.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 1012 ועמי 1720.

 ם״ח התשט״ו, עמי 171.
 ק״ת התשטי׳ז, עמי 358. י

 צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ״ח-998ו

' 1981-(להלן - א ׳ ־ מ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(11X5) לחוק הגנת הפרטיות, ה

 החוק), ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

פי דין בעבירה,  קביעת רשויות 1. כל אחד מן הגופים המפורטים להלן הוא רשות מוסמכת לחקור על־

3וא לחוק אינה חלה על מאגרי המידע שברשותה, ־ י אשר זכות העיון לפי סעיפים 3ו(א) ו י ק ח ת ל ו כ מ ס ו  מ

 כמפורט לצד שמה להלן:

 (ו) המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים - אודות חקירות ואכיפת

 החוק:

 (2) רשות ניירות ערך - אודות חקירות בלבד-,

 ם״ח התשמ״ט, עמ׳ 128.
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 (5) רשות ההגבלים העסקיים - אודות חקירות בלבד.

 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה

 ב׳ ב.:יסן התשנ׳׳ח (29 במרס 998 ו)

י ה נ ג ב י ח  >חמ נ48!-5) צ

 שר המשפטים

 תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו

 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

, יסומן(א) ואחריו תיקון תקנה ג 2  1. האמור בתקנה 3 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-954ו
 יבוא

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על נכה שדרגת נכותו פחותה מ־10% וכן על

 נכה שזכאי למענק לפי החוק, יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו,

 והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות החולים.״

 כ״ז באדר התשנ״ח (25 במרס 1998)

י כ ד ר ק מ ח צ  >חמ 5-7-2) י

 שר הביטחון

 סייח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ז, עמי 90.
 ק״ ת התשי״ר, עמי 500; התשנ־ז, עמי 1097.

 ם״ח התשנ״ד, עמי 156.

 הוראת שעה
 להארכת תוקף
 תעודת משיט

 תקנות הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים)(הוראת שעה),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225(א) ו־(בץו) ו־230 לחוק הספנות (ימאים), התשל״ג-

 1973', ולאחר היוועצות בוועדה המייעצת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. על אף האמור בתקנות 4, 5, 6, 8 ו־2ו לתקנות הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט

, מי שיום חידוש תוקפה של תעודת המשיט שלו חל ביום ה׳ בניסן 2  קטנים), התשמ״ד-984ו

 התש:״ח (ו באפריל 1998), או לאחריו, וערב החידוש הי תה לו תעודת משיט תקפה, מוארך

 בזה הוקף תעודת המשיט שלו עד יום ח׳ באב התשנ״ח (31 ביולי 1998).

ם ו ל ה ל י ו א  ש
 שר התחבורה

 ג׳ בניסן התשנ״ח (30 במרס 998ו)
 (חמ 3-588)

 ם״ח התשל״ג, עמי 329.
 ק־ת התשמ״ד, עמי 742; התשג״ב, עמ׳ 1280.
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ן מם׳ 2),  תקנות בריאות העם(מעבדות רפואיות)(תיקון), התשנ״ו-996ו(תיקו
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 י, אני מתקין תקנות

 אלה:

, 2 ה 16 ו. במקום תקנה 6ו לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)(תיקון), התשנ״ו-996ו  החלפת תקנ

 יבוא:

 ״תחילה 16. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בתכלת התשנ״ח (1 ביולי 1998).״

לה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בניסן התשנ־־ח (ו באפריל 1998).  החי

 כ״ה באדר התשנ׳׳ח (23 במרס 1998)

 (חמ 3-54)

א צ ע מ ש ו ה  י

 שר הבריאות

 עייר 1940, תוס׳ ו, עמי 191; ם״ח חתשג״ג:, עמי 10; התשנ״ג, עמי 143.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 1015; התשנ״ז, עמי 505: התשנ״ח, עמי 316.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(אגרות

(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור: י  רישום), התשמ״א-ט98ו

 ו. החל ביום ה־ בניסן התשג־׳ח (ו באפריל 1998) האגרות שבתקנה 1 לתקנות, על פי

 הסכומים המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים הן כדלהלן:

 בשקלים חדשים

2,897 

1,447 

1,447 

724 

ל א ר ש י י ל  מ

 רשם הקבלנים

 בעד רישום ראשון בענף ראשי

 בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי

 בעד רישום ראשון בענף משנה

 בעד רישום נוסף של כל ענף משנה

 כ״ה באדר התשנ״ח (22 במרס 1998)

 (חמ 3-925)

 עדכון סכומים

 ק״ת התשמ״א, עמי 288; התשנ״ז, עמי 592.
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