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הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המדינה, התשי"א-11951, הרשיתי את הרבנים הראשיים לישראל, 
יונה מצגר והרב שלמה משה עמר, או כל אחד מהם, לכל  הרב 
פעולה משפטית בדרך שתיראה להם, הקשורה במכירה של כל 
ומקומות שבהם  ובלוע  דבוק  מוקשה,  חמץ,  ותערובת  מיני חמץ 
ממשלת  או  ישראל  מדינת  ברשות  או  שבבעלות  חמץ,  נמצא 
מקום  בכל  שנמצאים  ובין  בישראל  נמצאים  שהם  בין  ישראל, 
אחר בעולם, ביבשה, באוויר ובים, וכן חמץ ותערובת חמץ וכיוצא 
באלה שיבואו לרשותם עד כלות הפסח שנה זו וגם חמץ שיתחמץ 
בתוך הפסח, וכן למכור כל בעל חיים האוכל חמץ וכן להשכיר את 

המקומות שבהם נמצא החמץ.

בניסן  כ"ב  יום  עד  מהיום  היא  לרבנים  זו  הרשאה  תוקף 
התשע"ג )2 באפריל 2013(.

ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(
)חמ 3-9-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר                     __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
ממנה את חשב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לממונה על 
והמידות,  המשקולות  תקנות  לפי  ארנונה  גביית  לצורך  הגביה, 
לפי  )אגרות  )גבייה(  המסים  לאכרזת  בהתאם  התשכ"ג-21963, 

פקודת המשקלות והמידות(, התשס"ב-32002.

י' באדר התשע"ג )20 בפברואר 2013(
)חמ 3-18(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                     __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  ק"ת התשכ"ג, עמ' 2112.

3  ק"ת התשס"ב, עמ' 657.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, 
לחוק,  בסעיף 126  - החוק(, תואם כאמור  )להלן  התשל"ו-11975 
ולפיכך החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( הסכום הוא 

304 שקלים חדשים.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-518-ה1(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                     __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ב, עמ' 5827.

הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על 
משקלות ומידות

לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947

בתוקף סמכותי לפי 6)1( לפקודת המשקלות והמידות, 11947, 
אני מאריך את מינויו של יצחק קמחי2, ת"ז 055468623, למפקח על 
משקלות ומידות לתקופה שמיום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 

2012( עד יום כ' בניסן התשע"ג )31 במרס 2013(.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-967(

שלום שמחון  
שר התעשייה המסחר והתעסוקה                     __________

1  ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.

 2  י"פ התש"ע, עמ' 3858; התשע"א, עמ' 932, עמ' 2341, עמ' 3886 

   ועמ' 5964; התשע"ב, עמ' 386; התשע"ג, עמ' 750.

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
לקציני  מינוי הרשומים מטה,  אני מבטל את  התשכ"ט-11969, 

מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

דרורה טל, מספר רישוי 22559;

חאלד אזברגה, מספר רישוי 315295;

שחאדה ספא, מספר רישוי 411722.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-141-ה2(

  משה כחלון
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 4626.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 347.

4  י"פ התשנ"ח, עמ' 2252.

הודעה על חילופי גברי בכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיפים 40 ו–43)א( לחוק–יסוד: הכנסת1, 
ולפי סעיף 16)ב( לתקנון הכנסת2, כי ביום כ"ה בכסלו התשע"ג 
)9 בדצמבר 2012( פסקה חברותו בכנסת של ארמונד עמיר פרץ, 

ובמקומו בא חבר הכנסת יורם מרציאנו.

כ"ה בכסלו התשע"ג )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-22-ה1(

  ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת  __________

1   ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1927.

  




