
3531 ילקוט הפרסומים 10194, ח' באדר א' התשפ"ב, 9.2.2022 

הודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון 
האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה 

של ציוד לחימה או ציוד טילים
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007

יצוא  22)ב( לחוק הפיקוח על  אני מודיעה בזה לפי סעיף 
ארגון  של  הביטחון  למועצת  כי  התשס"ז-12007,  ביטחוני, 
האומות המאוחדות )להלן - מועצת הביטחון( החלטות בתוקף, 
האוסרות או מגבילות העברה של ציוד לחימה או ציוד טילים, 

כמפורט להלן:

בנוגע לסומליה:  )1(

החלטה 733 )1992(; )א( 

החלטה 1425 )2002(; )ב( 

החלטה 1844 )2008(; )ג( 

החלטה 2002 )2011(; )ד( 

החלטה 2060 )2012(; )ה( 

החלטה 2093 )2013(; )ו( 

החלטה 2111 )2013(; )ז( 

החלטה 2244 )2015(; )ח( 

החלטה 2444 )2018(; )ט( 

החלטה 2551 )2020(; )י( 

בנוגע לעיראק:  )2(

החלטה 661 )1990(; )א( 

החלטה 1483 )2003(; )ב( 

החלטה 1546 )2004(; )ג( 

בנוגע לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו:  )3(

החלטה 1493 )2003(; )א( 

החלטה 1596 )2005(; )ב( 

החלטה 1771 )2007(; )ג( 

החלטה 1807 )2008(; )ד( 

החלטה 2293 )2016(; )ה( 

בנוגע לסודאן:  )4(

החלטה 1556 )2004(; )א( 

החלטה 1591 )2005(; )ב( 

החלטה 1945 )2010(; )ג( 

החלטה 2035 )2012(; )ד( 

בנוגע לצפון קוריאה:  )5(

החלטה 1718 )2006(; )א( 

החלטה 2270 )2016(; )ב( 

החלטה 2321 )2016(; )ג( 

החלטה 2356 )2017(; )ד( 

החלטה 2371 )2017(; )ה( 

החלטה 2375 )2017(; )ו( 

החלטה 2397 )2017(; )ז( 

בנוגע לרפובליקה מרכז אפריקה:  )6(

החלטה 2127 )2013(; )א( 

החלטה 2399 )2018(; )ב( 

החלטה 2488 )2019(; )ג( 

החלטה 2536 )2020(; )ד( 

החלטה 2588 )2021(; )ה( 

בנוגע ללוב:  )7(

החלטה 1970 )2011( )א( 

החלטה 2009 )2011(; )ב( 

החלטה 2095 )2013(; )ג( 

החלטה 2174 )2014(; )ד( 

בנוגע לתימן:  )8(

החלטה 2140 )2014(; )א( 

החלטה 2216 )2015(; )ב( 

החלטה 2511 )2020(; )ג( 

בנוגע לדרום סודן:  )9(

החלטה 2206 )2015(; )א( 

החלטה 2428 )2018(; )ב( 

החלטה 2577 )2021(. )ג( 

האמורות  הביטחון  מועצת  החלטות  של  המלא  הנוסח 
http//:www. מפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת

.exportctrl.mod.gov.il

לרבות  דין  כל  מהוראות  כגורעת  זו  הודעה  לפרש  אין 
הוראות פקודת המסחר עם האויב, 21939.

הודעות קודמות3 - בטלות.

י' בשבט התשפ"ב )12 בינואר 2022(
)חמ 3-3770(                            רחל חן

ראשת האגף לפיקוח על   
יצוא ביטחוני במשרד הביטחון  

ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79.  2

3985; התש"ע, עמ'  2172; התשס"ח, עמ'  י"פ התשס"ח, עמ'   3 

2547; התש"ף, עמ' 6345.  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית רעננה
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
)להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי  התשע"ו-12016 
ביום ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022( את עובדי עיריית רעננה 
בתחום  תעבורה  עבירות  אכיפת  לשם  לפקחים  להלן  המפורטים 
ו–9  עיריית רעננה, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 
תעבורה  עבירות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  חלקן,  או  כולן  לחוק, 

כהגדרתן בחוק:

דיאנה מרטיננקו

יניב גולי

ניקול ורניק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם שבהם.

ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(
)חמ 3-5348(                         חיים ברוידא

   ראש עיריית רעננה
ס"ח התשס"ז, עמ' 398 )4(.  1

 
ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1




