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הודעה על קביעת תנאים למתן פטור מחובת מכרז 
למשרות בוועדה לאנרגיה אטומית

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות המדינה ולעקרונות שנקבעו בסעיף 4 להחלטת הממשלה 
מספר 345, מיום ד' בתשרי התש"ס )14 בספטמבר 1999(, בעניין 
משרות שהמינוי להן נעשה על ידי הממשלה או באישורה )להלן 
- החלטת הממשלה(, קבעה הממשלה תנאים למתן פטור מחובת 
המכרז כאמור בסעיף 19 לחוק, לגבי חלק מהמשרות האמורות 
היחידה  ראש  משרת   - ממכרז2  פטור  בדבר  להודעה   )3( בפרט 
בוועדה  לרשב"ט(  היחידה  ראש   - )להלן  ובטיחות  לרישוי 
לאנרגיה אטומית )להלן - הוא"א( ומשרות מנהלי יחידות הסמך 

הכפופים לראש הוא"א.

התנאים ביחס למשרות אלה שמורים במזכירות הממשלה.

י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשכ"א, עמ' 386.  2

מינוי רשמת מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לרשמת  בוכריס  חן-יה  אפרת  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 
נילי  של  במקומה  חולון,  המקרקעין  רישום  ללשכת  מקרקעין 

קיבש2.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד המשפטים.

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-295-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 1312.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי במדד 
בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 דצמבר  בחודש  שפורסם 
דצמבר 2015, החל ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, סכום 

העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק, הוא כלהלן:

בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 55,300 שקלים חדשים;  )1(

בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים   )2(
בניגוד  רעלים  מכירת  או  להוראות  בניגוד  ושמירתם 

להוראות -

ליחיד - 55,300 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על  )ב( 
250 מיליון שקלים חדשים - 221,190 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250  )ג( 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון 

שקלים חדשים - 442,370 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון  )ד( 
שקלים חדשים - 884,750 שקלים חדשים.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-4249(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הודעה בדבר רשימת האחיות בוועדות לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח סיעוד( )ערר על החלטת 

ועדה מקומית מקצועית(

בהתאם לתקנה 4)ד( לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח סיעוד( 
התשמ"ח-11968,  מקצועית(,  מקומית  ועדה  החלטת  על  )ערר 
כי  מודיע  אני  הבריאות,  שר  הסכמת  את  שקיבלתי  ולאחר 
בוועדות  האחיות  ברשימת  ייכללו  להלן  הרשומות  האחיות 

לעררים:

ז'קלין מרגי מלכה סייג  

אלקה וסרשטיין עומר שרפי  

אירית גלייביץ' אפרת שרה בלקין  

יהלומה אלמועלם.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-2103-ה1(

חיים כץ  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ק"ת התשמ"ח, עמ' 690.  1

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

לחוק  231)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
העונשין, התשל"ז-21977, תיקנתי את ההיתר למפעל הפיס3, כך 
שבפתיח, במקום "עד יום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(" 

יבוא "עד יום י"א בשבט התשע"ז )7 בפברואר 2017(".

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(
)חמ 3-831-ה2(

שי באב"ד  
המנהל הכללי   

של משרד האוצר  
י"פ התשע"ו, עמ' 4348.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 7.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3284; התשע"ז עמ' 1139, עמ' 1165, עמ'   3

1391, עמ' 1448, עמ' 1597, עמ' 2392, עמ' 2437, עמ' 2612 ועמ' 
.2632

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 869; י"פ התשע"ו, עמ' 3381.  1




