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 תקנות שירות ביטחון(מסירת פרטים על מחלות נפש), התשנ״ט-1999

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986ו י,
 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

 דרישת פרטים 1. מחלות הנפש שרק לגביהן רשאי פוקד לדרוש מסירת פרטים הן במפורט להלן:

 (ו) הפרעות נפשיות עקב נזק מוחי וליקוי תפקודי ובתוצאה ממחלה גופנית:

 (2) הפרעות באישיות ובהתנהגות עקב מחלה, נזק או ליקוי תפקודי של המוח;

 (3) הפרעות נפשיות והתנהגותיות כתוצאה משימוש בחומרים פםיבואקטיביים•,

 (4) סכיזופרניה והפרעות םכיזוטיפליות ודלוזיונליות, לרבות:

 00 הפרעות דלוזיונליות מתמידות:

 (ב) הפרעות דלוזיונליות מושרות;

 (ג) הפרעות סכיזואפקטיביות;

 (ד) הפרעות פסיכוטיות לא אורגניות:

 (ה) פסיכוזה לא אורגנית, לא מסווגת;

 (5) הפרעות אפקטיביות במצב הרוח, לרבות:

 (א) אפיזודה מאנית:

 (ב) הפרעה אפקטיבית דוקוטבית-,

 (ג) אפיזודה דכאונית-,

 (ד) אפיזודה דכאונית חוזרת-,

 (ה) הפרעות מתמידות במצב הרוח;

 (ו) הפרעות אחרות במצב הרוח;

 (ז) הפרעה לא מסווגת במצב הרוח:

 (6) תגובה לדחק חמור והפרעות הסתגלות, אם היה ניסיון אובדני בקשר למצב
 באמור:

 (7) הפרעת אישיות פרנואידית;

 (8) הפרעת אישיות דיסוציאלית;

 (9) הפרעת אישיות לא יציבה מבחינה רגשית, אימפולסיבית או גבולית-,

 (0ו) בל הפרעת אישיות, שהצריכה אשפוז, ואשר היה ניסיון אובדני לפני האשפוז,
 או במהלכו:

 (וו) הפרעות של הרגלים ושל דחפים, לרבות:

 (א) הימור פתולוגי;

 (ב) הצתה פתולוגית (פירומניה);

 (ג) גניבה פתולוגית (קלפטומניה);

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 107.
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 (12) הפרעת התנהגות הגורמת ליצירה מכוונת או בידוי של סימפטומים או נכויות
 גופניים או נפשיים (הפרעה של זיוף);

 (13) פיגור שבלי;

 (14) הפרעות התפתחותיות רחבות היקף;

 (15) הפרעות התנהגות שגררו אשפוז של יותר משבועיים, והאשפוז הסתיים פחות
 מ־3 שנים לפני מועד בקשת המידע:

 (16) הפרעות מעורבות של התנהגות ושל רגשות, שגררו אשפוז של יותר
 משבועיים, והאשפוז הסתיים פחות משלוש שנים לפגי מועד בקשת המידע:

 (17) הפרעות נאורוטיות, תלויות דחק וסומטופורמיות, לרבות:

 (א) הפרעות חרדה:

 (ב) הפרעות דיםוציאטיביות;

 (ג) הפרעות נאורוטיות אחרות;

 (18) תסמונות התנהגותיות הקשורות להפרעות ולגורמים גופניים, לרבות:

 (א) הפרעות אכילה:

 (ב) הפרעות שינה לא אורגניות;

 (ג) ליקוי בתפקוד המיני;

 (ד) הפרעות נפשיות או התנהגותיות הקשורות למשבב הלידה:

 (ה) שימוש לרעה בחומרים שאינם ממכרים.

 2. תקנות שירות בטחון(מסירת פרטים על מחלות נפש), התשל״ו-21976 - בטלות. ביטול

 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 י׳ באב התשנ״ט (23 ביולי 1999)
 (חמ 3-2404) א ה ו ד ב ר ק
 שר הביטחון

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2713.

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (הוראת,שעה), התשנ״ט-1999

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 78, 381 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשו.״ה-1995י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. לגבי התקופה שמיום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000) עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו הוראת שעה
 (31 בדצמבר 2005) תיקרא תקנה 24(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר

 תשלום דמי ביטוח), התשל״א-21971, כאילו אחרי פסקה (3) נאמר:

 ס־וז התשנ״ה, עמי 206.
 2 ק״ונ התשל״א, עמי 1458; התשנ״ח, עבר 228: התשנ״ט, עמי 31.
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 ״(4) שההכנסה שתובא בחשבון לענין תשלום דמי ביטוח לא תפחת, לגבי כל אחד
 מבני הזוג, לחודש, לרבעון ולשנה •- מהכנסת המינימום האמורה, לפי הענין, בפרט ו

 שבלוח י״א לחוק, כשהיא מחושבת כסכום השווה ל־0/15° מהשכר הממוצע.״

 כ״ד בתמוז התשנ״ט (8 ביולי 999 ו)
י ש ו י ה י ל  (חמ 2ו9-ג) א

 שר העבודה והרווחה

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות
 לעררים והוראות שונות)(תיקון), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 208 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
 1995', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי
 ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ׳׳ד-21984 -

 (1) לפני פרט ו תבוא הכותרת ״ליקויים ופגימות בסעיפי התוספת לתקנות נפגעי
 עבודה, שאינם נכללים ברשימת הליקויים לענין תקנות אלה:״

 (2) בפרט 1, במקום ״4א״ יבוא ״4(2)״;

 (3) אחרי פרט 23 יבוא ״23א) 38(1ץבץ4)״;

 (6) בפרט 36, במקום ״66א, 66ב,״ יבוא ״66(2) ו־(3)״;

 (7) בפרט 37, במקום ״67א״ יבוא ״67״;

 (8) בפרט 38, במקום ״68(ו)א״ יבוא ״68(א), (ב) ו־(ג)״;

 (9) בפרט 39, במקום ״69(3)״ יבוא ״69(3ץב)״;

 (10) בפרט 41, בסופו יבוא ״72(3ץא)״.

 תחילה ותחולה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באלול התשג״ז(10 בספטמבר 1997), והן יחולו גם על
 מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעגינו לאחר יום

 התחילה.

 כ״ד בתמוז התשנ״ט (8 ביולי 1999)
שי ו י ה י ל  (חמ 726ו~5) א

 שר העבודה והרווחה

 (4) בפרט 30, במקום ״54א״ יבוא ״54״;

 (5) בפרט 33, במקום ״60(2)״ יבוא ״60״;

 ס״ח התשג״ה, עמי 207.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 1377.
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 תקנות היטלי סחר (תשלום גמול נציגי עיבור בוועדה המייעצת),
 התשנ״«-999ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6(0 לחוק היטלי סחר, התשג׳׳א- 1991' (להלן - החוק), אנו
 מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״גמול״ - לרבות תשלום בגין כל הוצאה שהיא;

 ״הועדה המייעצת״ - הועדה שנתמנתה לפי סעיף 6 לחוק:

 ״הממונה״ - מי שהתמנה לפי סעיף 5 לחוק:

 ״התעריף״ - תעריף לחברי ועדות ציבוריות כפי שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר
 ובועדבן מזמן לזמן:

 ״תעריף יועצים״ - תעריף יועצים לניהול (מקצועות שונים), המשולם בעד עבודה
 מתמשכת, כפי שמפרסם הממונה על השבר במשרד האוצר ומעדכן מזמן לזמן;

 ״תלונה״ - תלונה על יבוא בהיצף או במחיר נתמך לפי סעיף 16 לחוק.

 2. (א) לנציגי הציבור בועדה המייעצת הדנים בתלונות לפי סעיף ו2(א) לחוק, ישולם גמול
 גמול לפי התעריף.

 (ב) לנציגי הציבור בועדה המייעצת המחברים את מסקנות הועדה המייעצת
 והמלצותיה לפי סעיף ו2(ב) לחוק ישולם גמול נוסף בגין העבודה הנוספת, שלא במסגרת

 הדיון בועדה לפי סעיף ו2(א) לחוק, לפי תעריף יועצים ליועץ בביר אי.

 (ג) ליושב ראש הועדה הדן בהשגות על החלטות הממונה לפי סעיף 49 לחוק,
 ישולם גמול באמור בתקנת משנה (א), ובעד חיבור החלטתו, ישולם גמול נוסף לפי תעריף

 יועצי ש ליועץ בכיר אי.

 5. תשלום גמול מותנה בהגשת המסמכים האלה לממונה: הגשת דיווח

 (1) חשבונית מם;

 (2) דין וחשבון, אחת לשלושה חודשים, על דיוני הועדה המייעצת, כאמור בתקנה
 2(א) שבהם השתתפו ומועדיהם, מספר שעות העבודה שעבדו בחיבור מסקנות
 הועדה המייעצת והמלצותיה, מחוץ לדיוני הועדה, באמור בתקנה 2(ב), וחיבור
 החלטות יושב ראש הועדה כאמור בתקנה 2(0, וכן נושא התלונה שבעניינו התקיים

 הדיון או נעשתה העבודה.

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ט״ו ב;*ב התשנ״ט (28 ביולי 1999)
 (חמ ג1יז2-ג)

ן ה  רן ב
 שר התעשיה והמסחר

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ס״ח התשנ״א, עמי 38.
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 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים),
 התשנ״ט-999 ו

 בהתאם לסעיף 27א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי
(להלן - הצו), אני מודיע לאמור:  גרורים), התשל״ט-1978י

 תיאום אגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 999 ו לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 998 ו
 נוסח התוספת הרביעית לצו החל ביום כ׳ באלול התשנ״ט (ו בספטמבר 1999), כמפורט

 להלן־

 ״תוספת רביעית
 (סעיפים 10, 19ג ו־26)

 בשקלים חדשים

 1. בעד מתן כתב הסמכה למנהל 68

 2. בעד רשיון למשרד המפעיל עד 0 ו משאיות או חידושו לשנה 68

 3. בעד רשיון למשרד המפעיל מ־ 11 עד 30 משאיות או חידושו לשנה 103

 4. בעד רשיון למשרד המפעיל 31 משאיות או חידושו לשנה 169

 5. בעד רשיון להשכרת גרורים או חידושו לשנה 69 ו

 6. בעד היתר לרכב המוביל מטען מסוכן 85 ו

 7. בעד היתר לנוהג רכב המוביל מטען מסוכן 185

 ט׳ באב התשנ״ט (22 ביולי 1999)
ד ב ן ־ א ב ו ו  (חמ 5-711) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשלי׳ט, עמ׳ 66; התשמ״ב, עמי 1441; התשנ״א, עמ׳ 765; התשנ״ח, עמי 1168.

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים)(מם׳ 2),
 הה.שנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 מד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
, אני מודיע לאמור:  ומפרקים ושברם), התשמ״א-ז 198 י

 סכומי בסיס 1. הואיל ובתקופה שמיום ט״ו בשבט התשנ״ט (1 בפברואר 1999) עד יום י״ט באב
 לחישוב התשנ׳׳ט (1 באוגוסט 1999) לא חל שינוי בשיעור עליית המדד, לא יחול כל שינוי בשכר

 כונסי נכסים ומפרקים; הסכומים שפורסמו בקובץ התקנות 5953, התשנ״ט, עמ׳ 403, יעמדו
 בתוקפם.

 י״ד באב התשנ״ט (27 ביולי 1999)
ר ו ל צ א  (חמ 3-1496) שנו ו

 הכונס הרשמי

 ק״ת התשמ״א, עמי 646; התשמ״ב, עמי 327; התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמי 2375; התשמ״ז, עמי 1147; התשנ״ט,
 עמי 403.
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 הודעת הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה),
 התשנ״ח-998וי(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר 1998 לעומת המדד שינוי סכומים
 שפורסם בחודש מאי 1998 נוסח התוספת לתקנות הוא מיום י״ג בטבת חתשנ״ט (1 בינואר

 1999) כדלקמן:

 ״תוספת

 (תקנה 1(א»

 טור א׳ טור ב
לה או השירות בשקלים חדשים  הפי

 1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום 370

 2. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום 370

 3. בקשה למינוי מנהל עזבון 370

 4. עשיית צוואה בפגי רשם לעניני ירושה 173

 5. הפקדה או החזרה של צוואה 78

 6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה

 שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

 7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 20

 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4 כל עמוד

 9. בל בקשה אחרת.לפעולה או לשירות שאינם מנויים בפרטים ו עד 8 173״

 ט״ו בכסלו התשנ״ט (4 בדצמבר 1998)
ו ו ל צ א ו מ  (חמ 3-2872) ש

 האפוטרופוס הכללי
 הממונה הארצי לעניני ירושה

 ק״ת התשנ״ח, עמי 1291.

 הידעת הירושה (אגרות הרשם לעניגי ירושה)(מסי 2), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה),
 התשו:״ח-998ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 1999 לעומת המדד שפורסם שינוי סכומים
 בחודש נובמבר 1998 נוסח"התוספת לתקנות הוא מיום י״ז בתמוז התשנ״ט (1 ביולי 1999)

 כדלקמן:

 ק״ת התשנ״ח, עמי 1291.

 קובץ ׳התקנות 5994, כ״ג באב התשנ״ט, 5.8.1999 19 ו ו



 ״תוספת

 (תקנה ו(א»

 טוראי טור ב׳
 הפעולה או השירות בשקלים חדשים

 ו. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום 371

 2. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום 371

 3. בקשה למינוי מנהל עזבון 371

 4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 174

 5. הפקדה או החזרה של צוואה י^/. 78

 6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה

 שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

 7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה '0§

 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 3.80 כל עמוד

 9. בל בקשה אחרת לפעולה או לשירות שאינם מנויים בפרטים ו עד 8 174 ״

 ח׳ בתמוז התשנ״ט (22 ביוני 1999)
ר ו ל צ א ו מ  גחמ 3-2872) ש

 האפוטרופוס הכללי
 הממונה הארצי לעגיני ירושה

 תיקון טעות

 בתקנה 14 לתקנות המשכון(סדרי רישום ועיון)(תיקון), התשנ״ט-1999, שפורסמו בקובץ
 התקנות 5982, התשנ״ט, עמי 948, בתוספת הראשונה החדשה, בנספח א לטופס 1, בסעיפים 1 עד 4

 בו, במקום ״ממשכן לחיובו של אחר״ צריך להיות ״חייב/ממשכן לחיובו של אחר״.

 (חמ 3-812)
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