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מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

 1 "רשות מוסמכת" שבסעיף  לפי הגדרת  בתוקף סמכותי1 
לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-21979 )להלן - 
לרשות מוסמכת  גואטה  בזה את איתמר  אני ממנה  הפקודה(, 

לעניין הפקודה לייבוא טובין בתחום הרכבות.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-144-ה1(

                                                     ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשי"ג, עמ' 173.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  2

הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-11983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-21983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-31983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-41984,  ברעש(, 
מזיק(,  באבק  והעובדים  הציבור  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-51984, 
התשמ"ה-61985,  בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ה-71985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"א-81990,  מסוימים(,  הלוגניים  פחמיימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים במתכות מסוימות(, התשנ"ג-91993, תקנה 1 לתקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"ג-101993,  מסוימים(,  ארומטיים  פחמיימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-111992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121993,  באיזוציאנטים(, 
ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשנ"ג-131992, 

הודעה על מינוי נציג שרת המשפטים במועצת 
הרשות לפיתוח הנגב

לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק הרשות לפיתוח הנגב, 
התשנ"ב-11991, אני ממנה את רחמים דמארי לנציגי במועצת 

הרשות לפיתוח הנגב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-2481-ה1(

                                                     איילת שקד
                                           שרת המשפטים

ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.  1

 הודעה על רשימת מועמדים לכהן כחברי
ועדה מייעצת

לפי פקודת מס הכנסה

)להלן  הכנסה1  מס  לפקודת   81 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
- הפקודה(, אני מודיע על רשימת המועמדים לכהן כחברים 

בוועדה מייעצת כמשמעותה בסעיף זה לפקודה:

מומי )מימון( דהן יצחק הדרי 

אבי בכר שלומי שוב 

ציפי יוסף עפרי שלו 

מיכל טולדנו.

רשות  מנהל  ידי  על  ייבחרו  המייעצת  הוועדה  חברי 
המסים בישראל מתוך רשימה זו, בכפוף להוראות המפורטות 

בסעיף 81 לפקודה.

ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-5482(

                                                     משה כחלון
                                           שר האוצר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 52.  1

אישור מכשיר לבדיקת אוויר נשוף
לפי פקודת התעבורה

התעבורה1,  לפקודת  64ב)א1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 Alcotest 9510 ובהסכמת שר הבריאות, אני מאשר את מכשיר
נשוף,  אוויר  בדיקת  לעניין  מגרמניה,   Drager חברת  של   IL
בסעיף  בתו–תקן כמשמעותו  לסמנו  היתר  לגביו  ובלבד שניתן 

11)א( לחוק התקנים, התשי"ג-21953.

שישה  בתום  בטל  נשוף3,  אוויר  לבדיקת  מכשיר  אישור 
חודשים מיום פרסומו של אישור זה.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
)חמ 3-469-ה2(

                                                     ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  2

י"פ התשס"ז, עמ' 3556.  3

                                           
ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.  2

ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.  3

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.  4

ק"ת התשמ"ד, עמ' 722; התשנ"א, עמ' 133.  5

ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.  6

ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.  7

ק"ת התשנ"א, עמ' 230.  8

ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.  9

ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.  10

ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.  11

ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.  12

ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.  13


