
רשומות

הפרסומים ילקוט

של (סדרי העבודה דיינים מינוי לפי כללי  הודעה

94 דיינים)...................................................   למינוי הוועדה

לפי פקודת ופקידת גביה על הגביה  מינוי ממונה

94   ................. רעות) מכבים - (מודיעין (גביה) המסים

94 חוק הדגל והסמל...   לפי סמכויות הודעה בדבר העברת

 

תכשירי הדברה לרישום המקצועית הוועדה  מינוי חבר
תכשירים (רישום המסוכנים החומרים תקנות  לפי

94   ................................................. לאדם) מזיקים להדברת

העיסוק הסדרת תקנות לפי בחינות על הודעה  תיקון
בחינות, לרישיון, (בקשה השקעות  בייעוץ

94   ............................................................ התמחות ואגרות)

עמוד                              עמוד         
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הודעה
למינוי של הוועדה העבודה (סדרי מינוי דיינים כללי לפי

התשנ"ח-1997 דיינים),

העבודה  (סדרי דיינים מינוי 13 לכללי סעיף מודיע לפי אני
למינוי הוועדה כי התשנ"ח-11997, למינוי דיינים), הוועדה של

בספטמבר   24) התשס"ח בתשרי י"ב  מיום בישיבתה  דיינים
בבית דיינים לכהונת מטה ברשומים  לבחור החליטה ,(2007

הגדול: הרבני הדין

דניאל אדרי הרב

יצחק אושינסקי הרב

בנימין אטיאס הרב

הרב אמסלם משה

הרב בוכריס ישי

הרב בירנבאום צבי

הרב בצרי משה

יצחק הדיה הרב

יוסף יגודה הרב

אריאל ינאי הרב

זבדיה כהן הרב

ציון לוז הרב

אברהם מייזליש הרב

שניאור פרדס הרב

מאיר קהאן הרב

יצחק יוסף רבינוביץ הרב

מרדכי רלב"ג הרב

שלמה שטסמן הרב

הרב שני דוד

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—643 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

ראש הוועדה למינוי דיינים __________   יושב
.198 עמ' התשס"ז, ;87 עמ' התשנ"ח 1   ק"ת

גביה הגביה ופקידת ממונה על מינוי
(גביה) המסים פקודת לפי

(גביה)1  המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הגביה על לממונה ,051417988 ת"ז כהן, שולי את ממנה אני
לפקידת גביה, בעיריית ,053670105 ת"ז זילברשטיין, גילה ואת
המוטלת כללית ארנונה  גביית לעניין  רעות, מודיעין-מכבים 
להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים חוק מכוח
המגיעים  חובה תשלומי התשנ"ג-21992 וגביית התקציב), יעדי

דין. פי על לעיריה

(3 בספטמבר 2007) באלול התשס"ז כ'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
שר האוצר                __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 1   ס"ח

סמכויות העברת בדבר הודעה
והסמל, התשי"ט-1949 חוק הדגל לפי

הדגל לחוק 7(א) סעיף לפי סמכותי שבתוקף מודיע, אני
לנציב כבאות  העברתי החוק), התשי"ט-11949 (להלן - והסמל,
פרט לסמכויותיי החוק, לפי סמכויתיי את במשרד הפנים והצלה
אלה בסמכויות שימוש יעשה שלא ובלבד ו–6, 2א סעיף לפי
ארגון וממונה מזכיר הממשלה עם סגן התייעצות לאחר אלא

המדינה. שירות בנציבות וניהול

פורסמה עליה שהודעה גזית לדב הסמכויות העברת
בטלה. - 3624 עמ' התשנ"ז, הפרסומים בילקוט

(10 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ז
 (3—1845 (חמ

שטרית מאיר  
שר הפנים                __________

.6 עמ' התשס"ה, ;24 עמ' התשמ"ז, ;37 עמ' התשי"ט, 1   ס"ח

תכשירי הדברה לרישום המקצועית הוועדה מינוי חבר
להדברת תכשירים (רישום המסוכנים החומרים תקנות לפי

התשנ"ד-1994 לאדם), מזיקים

המסוכנים החומרים לתקנות 9(א) לפי תקנה בתוקף סמכותי
התשנ"ד-11994, לאדם), מזיקים  להדברת  תכשירים  (רישום
שר - נציג לחבר ,323601500 ת"ז יאנג, ד"ר ג'ון את ממנה אני

במשרד הבריאות. בתפקידו משמש הוא עוד הבריאות, כל

בטל. - וינסטון2 גרי ד"ר של מינויו

(9 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ו
 (3—2456 (חמ

עזרא גדעון  
השר להגנת הסביבה         __________

.1285 עמ' התשנ"ד, 1   ק"ת

.800 עמ' התשס"ג, 1   י"פ

בחינות על הודעה תיקון
השקעות בשיווק העיסוק בייעוץ השקעות, הסדרת תקנות לפי

בחינות, התמחות לרישיון, (בקשה השקעות ובניהול תיקי
התשנ"ז-1997 ואגרות),

בייעוץ העיסוק הסדרת לתקנות 5(ב) לתקנה בההתאם 
(בקשה השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות,
מודיעים התשנ"ז-11997, ואגרות), בחינות, התמחות  לרישיון,
בכלכלה הבחינה מועד ערך שינתה את ניירות רשות כי בזה

תתוקן כלהלן: הבחינות2 על ההודעה ולפיכך

יבוא: 4 פרט במקום בטבלה,

כלכלה התשס"ח"4. בכסלו כ"ו
(6 בדצמבר 2007)

"11.00 בשעה

(9 בספטמבר 2007) כ"ו באלול התשס" ז
 (3—2766 (חמ

דנון אביעזר  
מזכיר רשות ניירות ערך     __________

.352 עמ' התשנ"ז, 1   ק"ת

.2269 עמ' התשס"ז, 2   י"פ




